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Samenvatting

Er is behoefte aan een eenduidige en uniforme informatievoorziening voor besluitvorming over het natuurbeleid
op verschillenden bestuurlijk niveaus (EC, Rijk, provincies, etc.). Door de decentralisatie van het natuurbeleid is
deze behoefte nog urgenter geworden, aangezien informatie een belangrijk instrument is voor de sturing en
verantwoording over het natuurbeleid (Waal en Kerklaan, 2004). In het onderhandelingsakkoord decentralisatie
natuur van 20 september 2011 is afgesproken dat de stand van soorten en kwaliteit van habitattypen wordt
gevolgd door een gezamenlijk door Rijk en provincies uit te werken eenvoudige monitoringsystematiek, die
niet verder gaat dan de Europese rapportageverplichting. Provincies verzamelen de data die het Rijk aanbiedt
aan de Europese Commissie. Los van de decentralisatie van het natuurbeleid worden er op internationaal en
nationaal niveau ook steeds meer eisen gesteld aan de beschikbaarheid, de kwaliteit (bruikbaarheid) en de
toegankelijkheid van (overheids-)informatie, bijvoorbeeld op grond van de Europese INSPIRE richtlijn (2007/2/EC).
Hiervoor dragen Rijk en provincie een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
Het doel van dit onderzoek is om EZ en de provincies (via IPO) te adviseren over verbeteringen in de informatievoorziening voor het natuurbeleid, zodat beide partijen mede op basis van het onderhandelingsakkoord
decentralisatie natuur tot goede afspraken kunnen komen op operationeel niveau. De informatievoorziening
voor de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (VHR) in relatie tot de herijkte Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) en het Stelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) staat hierbij centraal. De informatievoorziening
in kader van internationale verdragen zoals het Verdrag inzake Biologische Diversiteit is hier bewust buiten
beschouwing gelaten, om het onderzoek behapbaar te houden.
Onderzoeksvragen zijn:
1. Hoe is het natuurbeleid georganiseerd of te wel welke processen kunnen worden onderscheiden?
2. Welke organisaties spelen een rol in de desbetreffende processen?
3. Welke informatie wordt uitgewisseld tussen deze organisaties?
4. Welke informatie is voor Rijk en provincies (en andere ketenpartners) essentieel voor de sturing van en
verantwoording over het natuurbeleid 1 (specifiek voor de EU-rapportages)?
5. In hoeverre is deze informatie ook beschikbaar, bruikbaar en toegankelijk?
6. Welke afspraken dienen er gemaakt te worden tussen Rijk en provincie (en andere ketenpartners) om
de informatievoorziening voor het natuurbeleid (specifiek de EU-rapportages) te verbeteren?
Deze onderzoeksvragen zijn beantwoord vanuit een aantal kaders, te weten:
1. de beleidscyclus als zijnde het 'meta-proces',
2. de functie van informatie voor de sturing van en verantwoording over het beleid (voor een doelmatig en
doeltreffend beleid) en
3. bestaande principes en bouwstenen voor de harmonisatie en standaardisatie van informatie (voor
beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid van informatie).

1

Informatie is van belang voor de uitvoering van het natuurbeleid en - beheer, maar voor provincies en Rijk ook voor de sturing
en verantwoording naar onder andere de Europese Commissie.
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Uitgaande van deze kaders zijn de processen van het natuurbeleid in beeld gebracht (zie figuur 6) en is ook in
beeld gebracht welke organisaties een rol spelen in deze processen en welke informatie wordt uitgewisseld.
Op grond hiervan is bestudeerd waar knelpunten en verbeterpunten zijn in de huidige informatievoorziening
(niet per se gerelateerd aan decentralisatie van het natuurbeleid) en worden aanbevelingen gedaan hoe de
informatievoorziening kan worden verbeterd. Dit biedt een basis voor EZ en IPO om tot nadere afspraken te
komen over de informatievoorziening voor het natuurbeleid.
Algemene aanbevelingen
1. De afspraken over de informatievoorziening voor het natuurbeleid niet te beperken tot de EUrapportages (efficiencywinst door ketensamenwerking)
De afspraken over de informatievoorziening voor het natuurbeleid niet te beperken tot de EU-rapportages,
maar om conform de visie van het ministerie van EZ op informatie en ICT vanuit het Groene Domein (EZ,
2011) de informatievoorziening voor het natuurbeleid door een ketensamenwerking (samenwerking tussen
organisaties die elk een rol vervullen in 'de keten') op orde te brengen. De informatievoorziening voor de
EU-rapportages hangt namelijk nauw samen met de informatievoorziening voor andere doeleinden,
bijvoorbeeld de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden en de Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS). Er is dan ook overlap in de informatiebehoefte van de ketenpartners (organisaties die een bepaalde
rol vervullen in het natuurbeleid). Door de beschikbare middelen te bundelen via ketensamenwerking is er
efficiëntiewinst te behalen.
2. De Digitale Keten Natuur (DKN) - als uitgangspunt/basis te nemen en uitbreiden met VHR
procesketens (architectuur voor samenhang informatiesystemen)
De Digitale Keten Natuur (DKN) - een bestaande ketengerichte aanpak van IPO en ketenpartners - als
uitgangspunt/basis te nemen en deze verder uit te breiden met processen voor de implementatie van de
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). De DKN is nu beperkt tot SNL en EHS en sluit (daarom) niet aan
op VHR. De DKN is gestoeld op de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA) en maakt dat
de binnen dit kader (de architectuur) ontwikkelde informatiesystemen goed op elkaar aansluiten (met
elkaar kunnen communiceren). Dit maakt ook dat de benodigde informatie toegankelijk is voor alle ketenpartners voor verschillende doeleinden. De ontwikkeling en het beheer van informatiesystemen is op dit
moment versnipperd, bijvoorbeeld AERIUS, Audittrail Aanwijzingsbesluiten, Beschermde Gebiedenregister
etc. Hierdoor worden dezelfde data (bv. habitattypenkaarten, begrenzing Natura 2000-gebieden) op
verschillende locaties beheerd.
3. De procesketens te integreren/verbeteren (koppeling doelen, middelen en instrumenten)
De huidige in beeld gebrachte processen/procesketens te integreren (binnen de DKN) en zorg te dragen
dat door deze processen, bijvoorbeeld de verwerving en inrichting van de EHS en het opstellen van
beheerplannen, de Natura 2000-gebieden beter op elkaar afgestemd zijn. Dan pas is het mogelijk om in
2016 te evalueren in hoeverre de EHS bijdraagt aan de instandhoudingsdoelstellingen van de Europese
Vogel- en Habitatrichtlijn en wat er aan extra maatregelen nodig is om aan de internationale verplichtingen
te voldoen. De DKN zou vanuit breder perspectief (de totale beleidscyclus) ingericht moeten/kunnen
worden, zodat de koppeling tussen doelen, instrumenten en middelen bewaakt wordt.
4. De procesmodellen gebruiken om afspraken te maken tussen Rijk, provincies en ketenpartners
(transparantie, efficiencywinst beleidsprocessen)
Op basis van de huidige procesmodellen en in samenspraak met de ketenpartners (de organisaties die nu
een rol vervullen in de desbetreffende processen) nadere afspraken te maken hoe deze processen beter
(efficiënter) georganiseerd kunnen worden, uitgaande van de afspraken in het onderhandelingsakkoord
decentralisatie natuur. In dit onderzoek hebben wij hier nog geen uitspraken over durven doen door het
ontbreken van een toetsingskader voor de decentralisatie van het natuurbeleid. Duidelijk is wel dat het Rijk
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nog een prominente rol blijft vervullen, zeker wat betreft de internationale verplichtingen. Samenwerking
tussen Rijk en provincies is dan ook belangrijk onder ander voor een goede terugkoppeling van beleidsbeoordeling (EU-rapportages) naar de beleidsbepaling en -uitvoering.
5. De Monitoring/Data/Information/Assessment/Reporting (MDIAR) keten als raamwerk gebruiken
voor de uitbreiding van de DKN (afstemming activiteiten ketenpartners)
De principes van SEIS te adopteren (zie paragraaf 2.3.1) en de Monitoring/Data/Information/Assessment/
Reporting-keten, afgekort de MDIAR-keten (zie figuur 3), die het Europees Milieuagentschap (EEA) ook
toepast voor de nadere invulling van de principes van SEIS, als raamwerk te gebruiken bij de uitbreiding/
doorontwikkeling van de DKN. Dit raamwerk geeft de stroom van data en informatie van nationale
monitoring tot de Europese rapportages weer en biedt daarmee een goed handvat om tot nadere
afspraken hierover te komen met de ketenpartners.
Aanbevelingen per laag in de MDIAR keten
1. Rapportages: afstemmen informatiebehoefte tussen verschillende bestuurlijke niveaus
De provinciale rapportages af te stemmen op de EU rapportages, bijvoorbeeld door de bijdrage van de
Herijkte EHS (de prestaties) aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de VR en HR
(de resultaten), dit na analogie van het Standaard Gegevensformulier (SDF) hier in op te nemen. Dit is
relevant voor de onderhandelingen in 2016 over de extra benodigde maatregelen naast deHerijkte EHS
om aan de internationale verplichtingen te voldoen.
2. Beoordelingen: generiek systeem bouwen voor flexibiliteit (onderscheid data - indicatoren)
De beoordelingssystematiek SNL niet te (willen) integreren met de beoordelingssystematiek van de VHR.
In het kader van SNL wordt gewerkt met de Index NL, met als idee één taal, één kaartbeeld en één
monitoringsysteem, maar dit gaat niet op zolang de biodiversiteitsdoelen (SNL versus VHR) op verschillende manieren geformuleerd en getoetst worden. De Index NL is een Nederlands typologie en niet 1-1
vertaalbaar is naar internationaal voorgeschreven referentie-typologieën zoals de EUNIS habitatclassificatie en de habitattypen van Annex 1 van de HR. Beter is om een generiek systeem (en informatiemodel)
te ontwikkelen (bijvoorbeeld conform de INSPIRE informatiemodel voor habitats en biotopes), dat niet
afhankelijk is van een en dezelfde typologie (c.q. taal). De wijze van beoordeling/toetsing van de biodiversiteitsdoelen heeft echter wel consequenties voor de keuzes ten aanzien van de ecologische
monitoring.
3. Informatie: samenhang creëren in bestaande web-portalen
Meer samenhang aan te brengen in de huidige web-portalen waarmee voor het natuurbeleid relevante
informatie wordt ontsloten. Dit kan vanuit een gemeenschappelijke architectuur binnen de DKN.
4. Data: harmoniseren en standaardiseren van data via generieke informatiemodellen
Afspraken te maken over de uitwisseling van data, met onderscheid tussen financiële informatie (input),
administratieve informatie (output) en ecologische informatie (impact en outcome). Voor de EU-rapportages wordt geen financiële informatie gevraagd, maar mogelijk wel in de provinciale rapportages.
Aanbevolen wordt om de informatie over maatregelen (KRW, VHR/PAS, SNL/EHS) te standaardiseren
voor rapportages, zodat uit elkaars rapportages (bv. KRW en VHR) kan worden geput. Voor derogaties
(derogatierapportages VR en HR) kan een centraal systeem worden opgezet met een geo-component.
Wat betreft de geografische data is verdergaande harmonisatie en standaardisatie wenselijk, onder meer
door implementatie van de INSPIRE-informatiemodellen. Bezien moet worden hoe deze informatiemodellen
zich verhouden tot het Informatiemodel Natuur (IMNa). Mogelijk dat een meer generieke aanpak dan IMNa
gewenst is, gezien IMNa gestoeld is op de Index NL en daarom voor VHR-processen niet geschikt is.
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5. Monitoring: prioriteren meetdoelen, afstemmen met beoordelingssystematieken
Afspraken over monitoring voorlopig beperken tot ecologische monitoring. Samenwerking aangaan tussen
ministeries (EZ, IenM, Defensie) en provincies. Structurele monitoring van habitattypen opzetten voor
de EU-rapportages, beheerplannen en PAS (en dan niet met de Index NL als uitgangspunt, zie punt 7).
Op termijn mogelijk ook structurele monitoring van het leefgebied van VR- en HR-soorten opzetten voor
rapportages, beheerplannen en PAS. Onderdeel van habitattypen monitoring zijn de vegetatiekarteringen
en de habitattypenkaarten. Dit heeft urgentie en zou op kort termijn kunnen worden gestart. Hier is ook
een combinatie met SNL-monitoring mogelijk. Zo ook herziening van het Landelijke Meetnet Flora (LMF)
om dit meer te doen aansluiten bij de HR-rapportage.

Road map
Op lange termijn zouden afspraken gemaakt moeten worden tussen Rijk en provincies over de ambities ten
aanzien van de informatievoorziening voor het natuurbeleid (zie algemene aanbevelingen 1 t/m 5), dit qua
scope en reikwijdte van de DKN en de rol van Rijk en provincies (waar te sturen?, waar deel te nemen? etc.).
Op basis daarvan kan dan ook een gemeenschappelijk aanpak worden bepaald. Als mijlpalen kunnen de
evaluatie van de Herijking in 2016 en de periodieke rapportages VR en HR in 2019 worden genomen.
Op korte termijn zouden tussen EZ en provincies concrete afspraken kunnen worden gemaakt over de
volgende informatieproducten (zie aanbevelingen gerelateerd aan MDIAR keten):
1. Vegetatiekarteringen (standaard => informatiemodel, link met habitattypenkaarten).
2. Habitatkarteringen (kwaliteitsverbetering, actualisatie, implementatie INSPIRE informatiemodel).
3. Landelijk Meetnet Flora en Fauna (herziening voor HR).
4. Landelijke Vegetatiedatabank (positie).
5. Nationale Databank Flora- en Fauna (positie).
6. Beschermde Gebiedenregister (positie, implementatie INSPIRE informatiemodel).
7. Maatregelen (harmonisatie van lijsten van maatregelen KRW, VR, HR, PAS etc.).
8. Derogaties (verkennen optie voor een centraal systeem inclusief geo-component).
Verder zouden er al afspraken kunnen worden gemaakt over de afstemming van provinciale rapportages
(EHS, SNL) op de EU-rapportages.
Op het gebied van ecologische monitoring is een voortzetting van het huidige Netwerk Ecologische Monitoring
(NEM) gewenst omdat dit de natuurstatistieken oplevert voor de EU-rapportages. De scope van het NEM kan
worden verbreed van de internationale rapportages (o.a. de EU-rapportages) naar de beheerplannen van de
Natura 2000-gebieden, PAS en het SNL. Dat betekent dat ook andere ketenpartners waaronder de TBO's bij
het netwerk betrokken moeten worden en dat de SNL-monitoring onderdeel gaat uitmaken van het NEM.
Voordat deze stap wordt gezet is het raadzaam om eerst de SNL/EHS en VHR-procesketen te integreren.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

Er is behoefte aan een eenduidige en uniforme informatievoorziening voor besluitvorming over het natuurbeleid
op verschillenden bestuurlijk niveaus (EC, Rijk, provincies, etc.). Dit bleek onder meer bij de onderhandelingen
tussen Rijk en provincies over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waarbij het lange tijd
heeft geduurd om de juiste gegevens over de realisatie van de EHS (het aantal hectaren verworven, ingerichte
en in beheer genomen gronden) boven tafel te krijgen. Ook het verband tussen de desbetreffende prestaties
en de behaalde resultaten voor de realisatie van de instandhoudingsdoelen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn was niet goed te leggen. Hierdoor kon er geen duidelijk antwoord gegeven worden op de vraag wat
er nog aan maatregelen en daarmee samenhangende middelen nodig is om aan de Europese verplichtingen
te voldoen.
Door de decentralisatie van het natuurbeleid is de behoefte aan een eenduidige en uniforme informatievoorziening nog urgenter geworden, aangezien informatie een belangrijk instrument is voor de sturing en verantwoording over het natuurbeleid (Waal en Kerklaan, 2004). In het onderhandelingsakkoord decentralisatie
natuur van 20 september 2011 is afgesproken dat er in 2016 nagegaan wordt welke andere maatregelen,
naast de Herijkte EHS, ingezet kunnen worden om de internationale doelen te behalen. De provincies dienen de
beschikbare middelen in te zetten op de realisatie van de internationale doelen via afronding van de EHS en het
voeren van adequaat beheer. Het Rijk is verantwoordelijk voor en door de EU en aanspreekbaar op het voldoen
aan de internationale verplichtingen. Er worden geen verticale toezichtrelaties ingericht en het Rijk leest uit de
verantwoording van de GS aan PS af hoever de herijkte EHS ruimtelijk vordert. Afgesproken is dat de stand
van soorten en kwaliteit van habitattypen 2 wordt gevolgd door een gezamenlijk door Rijk en provincies uit te
werken eenvoudige monitoringsystematiek, die niet verder gaat dan de Europese rapportageverplichting 3.
Provincies verzamelen de data die het Rijk aanbiedt aan de Europese Commissie.
Los van de decentralisatie van het natuurbeleid worden er op internationaal en nationaal niveau ook steeds
meer eisen gesteld aan de beschikbaarheid, de kwaliteit (bruikbaarheid) en de toegankelijkheid van (overheids)informatie, bijvoorbeeld op grond van de Europese INSPIRE-richtlijn (2007/2/EC). Hiervoor dragen Rijk
en provincie een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

1.2

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om EZ en de provincies (via IPO) te adviseren over de verbeteringen in de
informatievoorziening voor het natuurbeleid, zodat beide partijen mede op basis van het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur tot goede afspraken kunnen komen op operationeel niveau. De informatie-

2

3

Hier wordt hoogstwaarschijnlijk bedoeld de 'staat van instandhouding' van soorten en habitattypen van de Vogelrichtlijn en
de Habitatrichtlijn.
Hier wordt hoogstwaarschijnlijk bedoeld de periodieke rapportages van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en het Standaardgegevensformulier.
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voorziening voor de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) in relatie tot de herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het Stelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) 4 staat hierbij centraal.
Onderzoeksvragen zijn:
1. Hoe is het natuurbeleid georganiseerd, of welke processen kunnen worden onderscheiden?
2. Welke organisaties spelen een rol in de betreffende processen?
3. Welke informatie wordt uitgewisseld tussen deze organisaties?
4. Welke informatie is voor Rijk en provincies (en andere ketenpartners) essentieel voor sturing van en
verantwoording over het natuurbeleid (specifiek voor de EU-rapportages)?
5. In hoeverre is deze informatie ook beschikbaar, bruikbaar en toegankelijk?
6. Welke afspraken moeten er gemaakt worden tussen Rijk en provincie (en andere ketenpartners) om
de informatievoorziening voor het natuurbeleid (specifiek de EU-rapportages) te verbeteren?

1.3

Afbakening

Er wordt in dit onderzoek geen advies gegeven over de overdracht van taken van Rijk naar provincies
(de decentralisatie van het natuurbeleid). De huidige en feitelijke stand van zaken wordt in beeld gebracht.
Op basis daarvan wordt gekeken hoe de informatievoorziening voor het natuurbeleid verbeterd kan worden.
De informatievoorziening voor internationale verdragen zoals het Verdrag Inzake Biologische Diversiteit is in
dit onderzoek bewust buiten beschouwing gelaten om het onderzoek behapbaar te maken.

1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de kaders van dit onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt de aanpak van dit onderzoek beschreven. In hoofdstuk 4 worden de resultaten gepresenteerd (onderzoeksvraag 1 t/m 3). In hoofdstuk 5 worden een aantal bevindingen gedaan op basis van deze resultaten, vanuit de in hoofdstuk 2
geschetste kaders (onderzoeksvraag 1 t/m 5). In hoofdstuk 6 worden aanbevelingen gedaan (onderzoeksvraag 6). In hoofdstuk 7 wordt een voorzet gedaan voor vervolgstappen (road map), waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen lange- en korte-termijn acties.
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Hier wordt vooral gedoeld op de subsidies voor beheer.
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Kaders

2.1

Beleidscyclus

De beleidscyclus is als uitgangspunt genomen voor het in beeld brengen van de processen in het natuurbeleid
als zijnde het 'meta-proces'. De beleidscyclus bestaat uit de volgende fasen en activiteiten (zie figuur 1):
1. Beleidsvoorbereiding en -bepaling: het formuleren van doelen, instrumenten (bv. subsidies voor natuurbeheer) en middelen.
2. Beleidsuitvoering: de inzet van instrumenten en middelen, het uitvoeren van maatregelen (bv. Beheermaatregelen).
3. Beleidsbeoordeling en -terugkoppeling: het toetsen van de mate van doelbereik, doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid (bv. effecten van beheermaatregelen op natuurkwaliteit) om te sturen en te
verantwoorden.

Agendavorming

Beleids-

Beleids-

Ex ante

Ex post

beoordeling &

voorbereiding &

evaluatie

evaluatie

terugkoppeling

beleidsbepaling

Beleidsuitvoering

Tussentijdse
evaluatie

Figuur 1
De beleidscyclus.

Het beleid kan op verschillende momenten in de beleidscyclus worden geëvalueerd, tussen de beleidsbeoordeling en -bepaling (ex post evaluatie), tijdens de beleidsuitvoering (tussentijdse evaluatie) en tussen de
beleidsbeoordeling en terugkoppeling (ex ante evaluatie), zie figuur 1. Er bestaan verschillende methoden voor
beleidsevaluaties, waaronder 'prestatiemanagement' (Waal en Kerklaan, 2004), ook wel bekend onder de
noemer 'Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording' (VBTB). In internationaal verband (bv. het Verdrag
Inzake Biologische Diversiteit) wordt vaak gebruik gemaakt van het 'Driving forces/Pressure/State/Impact/
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Response raamwerk' raamwerk (DPSIR-raamwerk). Dit raamwerk laten we hier buiten beschouwing. In de
volgende paragraaf wordt het begrip prestatiemanagement en - binnen dit kader - de rol van informatievoorziening voor de sturing en verantwoording over beleid verder toegelicht.

2.2

Informatie voor de sturing en verantwoording over beleid

Prestatiemanagement wordt door De Waal en Kerklaan (2004) gedefinieerd als: 'het proces waarin sturing
plaatsvindt door het beter en scherper formuleren van beleidsdoelen en organisatie'. De doelstellingen worden
vertaald naar alle organisatieniveaus en meetbaar gemaakt door ze te concretiseren in kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren. Op basis hiervan kan een rapportage worden opgezet om daarmee acties
te kunnen ondernemen voor bijsturing van de organisatie. Het ministerie van Financiën heeft de 'Handreiking
doelformulering en prestatiegegevens' uitgebracht om beleidsambtenaren te ondersteunen bij het formuleren
van beleidsdoelen en prestatie-indicatoren.

Figuur 2
Prestatiemanagement: de beoordeling en evaluatie van de doelmatigheid en doeltreffendheid beleid door middel van input-,
output-, outcome- en impactindicatoren.

Met de prestatie-indicatoren kan de mate van doelbereik, de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid
worden gemonitord, beoordeeld en geëvalueerd (zie figuur 2). Onderscheid wordt gemaakt in input-, output-,
impact- en outcome-indicatoren. Input-indicatoren zijn de uitgaven. Output-indicatoren zijn de genomen maatregelen. Outcome- en impact-indicatoren zijn respectievelijk de resultaten en effecten van de genomen maatregelen, waarbij outcome-indicatoren gerelateerd zijn aan operationele doelen en impact-indicatoren aan
strategische/algemene doelen.
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2.3

Harmonisatie en standaardisatie van informatie

Op internationaal en nationaal niveau lopen er diverse initiatieven om de beschikbaarheid, bruikbaarheid en
toegankelijkheid van (overheids-)informatie te verbeteren. Hierbij wordt uitgegaan van bepaalde principes
(bv. SEIS-principes), worden raamwerken gebruikt (bv. de MDIAR-keten), portalen ontwikkeld (bv. BISE) en
standaarden toegepast (bv. INSPIRE). De Nederlandse overheid heeft de uitgangspunten en bouwstenen
voor de inrichting van de informatiehuishouding van de overheid vastgelegd in een zogenaamde referentiearchitectuur, de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA). De provincies hebben dit vertaald in
een eigen referentie-architectuur, de Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur (PETRA). De Digitale Keten
Natuur (DKN), een begrip dat geïntroduceerd is bij de invoering van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap
(SNL), is gestoeld op deze referentie-architecturen. De DKN heeft een beperkte scope en is vooralsnog gericht
op het SNL en de EHS. In de toekomst worden uitbreidingen van de DKN voorzien mede op basis van de
resultaten van dit onderzoek. In de onderstaande paragrafen wordt een korte toelichting gegeven op een
aantal van deze internationale en nationale initiatieven.

2.3.1

Shared Environmental Information System (SEIS)

De EC heeft in 2008 een aanpak voorgesteld COM (2008) 46 voor de modernisering en vereenvoudiging van
het verzamelen, uitwisselen en gebruiken van de voor de vaststelling en uitvoering van het milieubeleid (en
natuurbeleid) vereiste gegevens en informatie. Deze aanpak beoogd de geleidelijke vervanging van de huidige
gecentraliseerde rapportagesystemen met systemen die gebaseerd zijn op toegang, uitwisseling en
interoperabiliteit. SEIS gaat uit van een aantal basisbeginselen (zie onderstaande tekst box).

Basisbeginselen SEIS
1. de informatie moet zo dicht mogelijk bij de bron worden beheerd;
2. de informatie moet één keer worden verzameld en daarna voor verschillende doeleinden met anderen worden
gedeeld;
3. de informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de overheidsdiensten zodat deze moeiteloos kunnen
voldoen aan hun wettelijke rapportageverplichtingen;
4. de informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor eindgebruikers, voornamelijk overheidsdiensten van
lokaal tot Europees niveaus, zodat zij de toestand van het milieu en de doeltreffendheid van hun
beleidsmaatregelen tijdig kunnen analyseren en nieuwe maatregelen kunnen vaststellen;
5. de informatie moet ook toegankelijk zijn voor eindgebruikers, zowel overheidsdiensten als burgers, zodat zij
op passend geografisch niveau (land, stad, stroomgebied) vergelijkingen kunnen maken en op zinvolle manier
kunnen deelnemen aan de ontwikkeling en uitvoering van het milieubeleid;
6. de informatie moet op nationaal niveau in de nationale taal of talen volledig beschikbaar zijn voor het grote
publiek, rekening houdend met het passende aggregatieniveau en de beperkingen in verband met de
vertrouwelijkheid; en
7. de uitwisseling en verwerking van de informatie moet met gemeenschappelijke gratis verkrijgbare open
source software plaatsvinden.

2.3.2

Monitoring/Data/Information/Assessment/Reporting-keten (MDIAR-keten)

Om nadere invulling te geven aan de basisbeginselen van SEIS heeft het Europees Milieuagentschap een ICTvisie (EEA, 2010) opgesteld met de zogenaamde Monitoring/Data/Information/Assessment/Reporting-keten
(figuur 3) als uitgangspunt. Deze MDIAR-keten geeft de stroom van data en informatie van nationale monitoring
tot de Europese rapportages weer.
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Figuur 3
MDIAR-keten.

Door het meten en registeren (monitoring), het integreren en beheren (data), het visualiseren en beschrijven
(informatie) en het analyseren en interpreteren van data (assessment) en vervolgens het toelichten en
communiceren van de resultaten van desbetreffende data analyses en interpretaties (rapporteren) wordt
kennis gegeneerd. Zo worden in Nederland observaties gedaan door experts of vrijwilligers van de Particuliere
Gegevensbeherende Organisaties (PGO's) van het voorkomen van beschermde flora- en faunasoorten. De
desbetreffende waarnemingen worden opgeslagen in een database en door het Centraal Bureau voor
Statistiek (CBS) statistisch verwerkt tot 'biodiversiteitsindicatoren' (effectindicatoren), zoals trends in
verspreidingsgebied en populatieomvang (negatief/positief) en na beoordeling van experts (de beoordeling van
de staat van instandhouding) door het ministerie van EZ gerapporteerd naar de EC.

2.3.3

Biodiversity System of Europe (BISE)

De EC heeft besloten COM (2011) 244 om samen met het Europees Milieuagentschap en de Europese
lidstaten een conceptueel raamwerk te ontwikkelen voor geïntegreerde monitoring, beoordelingen en
rapportages over biodiversiteit. De focus ligt op de EU-rapportages. Het EU biodiversity baseline report
(European Environmental Agency, 2010) dient als benchmark en de EU-biodiversiteitsindicatoren dienen als
hulpmiddel om de internationale biodiversiteitsdoelstellingen te toetsen. BISE bestaat uit een interactief
portaal, waarin bestaande en nog te ontwikkelen tools en services voor monitoring, beoordelingen en
rapportages geïntegreerd worden. Zie http://biodiversity.europa.eu/
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2.3.4

Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)

In aanvulling op SEIS en BISE draagt ook de Europese INSPIRE-richtlijn (2007/2/EC) bij aan het verbeteren van
de beschikbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van plaatsgebonden informatie (geo-informatie). Deze EUrichtlijn verplicht de EU-lidstaten om geo-informatie digitaal vindbaar, bruikbaar en uitwisselbaar te maken.
Hiertoe worden ruimtelijke gegevens beschreven, geharmoniseerd door informatiemodellen en beschikbaar
gesteld met netwerkdiensten (zie http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/).
Het ministerie van IenM is in Nederland verantwoordelijk voor de implementatie van INSPIRE. Geonovum heeft
de opdracht om de implementatie van INSPIRE in Nederland te begeleiden. De INSPIRE richtlijn heeft drie
Annexen met in totaal 34 informatiethema's. Voor de informatievoorziening voor het natuurbeleid zijn de
volgende thema's het meest relevant: beschermde gebieden, soortverspreiding, habitats en biotopen en
biogeografische regio's. Voor de desbetreffende thema's zijn informatiemodellen (standaarden) ontwikkeld. IPO
heeft de coördinatierol opgenomen om deze informatiemodellen te implementeren.

2.3.5

Nederlandse geo-standaarden

Geonovum ontwikkelt en beheert in Nederland de geo-standaarden. De basis wordt gevormd door:
– Raamwerk van standaarden voor de Nationale Geo-Informatie-infrastructuur (NCGI).
– Basismodel Geo-informatie (NEN 3610).
– Metadatastandaarden voor geografie en webservices.
– Service oriented architecture (SOA) voor geo-informatie.
Met deze standaarden kunnen organisaties in publieke sector en daarbuiten eenvoudiger en efficiënter geoinformatie vinden, uitwisselen en gebruiken.

2.3.6

Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA)

Een referentie-architectuur betreft kaders, afspraken, principes, richtlijnen, standaarden en normen. Het is een
instrument dat door overheidsorganisaties wordt toegepast om de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers
en bedrijven te verbeteren. NORA is de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur. In de NORA staan alle
uitgangspunten en bouwstenen beschreven die van toepassing zijn bij de inrichting van de informatiehuishouding van overheidspartijen. Vele sectoren hebben de NORA vertaald in een eigen (referentie)architectuur,
zoals het Rijk (MARIJ), gemeenten (GEMMA), provincies (PETRA) en Waterschappen (WILMA). NORA gaat uit
van het '9-vlaksmodel' (zie figuur 4), waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de bedrijfs-architectuur, de
informatie-architectuur en de technische architectuur. De bedrijf-architectuur betreft de organisatie (wie?),
de producten (wat?) en de processen (hoe?). Dit is het niveau, dat we in dit onderzoek in beeld proberen te
brengen. De bedrijfs-architectuur vormt de basis voor de informatie-architectuur en de technische architectuur.
Op deze manier sluit de informatievoorziening goed aan op de bedrijfsprocessen, in dit geval de natuurbeleidsketen (zie paragraaf 4.1).
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Figuur 4
NORA 9 vlaks model.

2.3.7

De Digitale Keten Natuur (DKN)

De Digitale Keten Natuur (DKN) is een begrip dat ontstaan is bij de invoering van het Subsidiestelsel Natuuren Landschapsbeheer (SNL). De DKN gaat uit van een ketensamenwerking zoals ook verwoord is in de visie
van het ministerie van EZ op informatie en ICT vanuit het Groene Domein (zie tekst box) en is gestoeld op
de NORA en de PETRA. Organisaties (ketenpartners) maken onderling afspraken over de uitwisseling van
informatieproducten voor specifieke processen, bijvoorbeeld de subsidieverlening voor natuurbeheer (de
bedrijfsarchitectuur, zie figuur 4). Deze afspraken worden vastgelegd in procesmodellen. Afspraken over de
uitwisseling van informatie (bv. beheerplannen) worden vastgelegd met een informatiemodel, in dit geval het
Informatiemodel Natuur (IMNa).
Vaart houden. I visie 2011-2015, verkenning van strategische doelen op het gebied van
informatie en ICT voor en vanuit het groene domein van EZ (ministerie van EZ, 2011)
Citaat (bladzijde 14):
Wat volgen we en waarin willen we en kunnen we meesturen?
‐
Ketensamenwerking en informatie-structuren verder op orde brengen
Wat besturen we?
‐
Herpositionering in de keten
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Aanpak

Dit onderzoek sluit aan bij de Digitale Keten Natuur (DKN) en daarmee indirect bij NORA en PETRA (zie
paragraaf 2.3). Met procesmodellen zijn processen en de informatiestromen binnen het natuurbeleid in beeld
gebracht. Dit biedt een basis voor afspraken tussen Rijk en provincies (en andere ketenpartners) over
verbeteringen in de informatievoorziening voor het natuurbeleid.
Procesmodellen (zie figuur 5) hebben tot doel heldere en eenduidige afspraken vast te leggen over het
uitwisselen van informatieproducten in een keten. De methode die wordt gebruikt zorgt voor een zeer
expliciete ondubbelzinnige beschrijving waardoor het voor alle organisaties in een keten helder is wat tot
haar verantwoordelijkheid behoort. Kernbegrippen in een keten procesmodel:
– Organisaties (alle organisaties die een rol hebben in een proces),
– Activiteiten (uitgevoerd door een organisatie) en
– Producten (die worden uitgewisseld tussen organisaties).
De lijnen (informatiestromen) duiden de interfaces en geven aan waar eventuele contractuele afspraken
noodzakelijk zijn om de keten goed te laten werken. Ieder genoemd product kan worden beschreven in
een productbeschrijving met kwaliteit- en leveringsafspraken.

Figuur 5
Illustratie van een procesmodel.

Dit onderzoek brengt de huidige en feitelijke situatie in beeld, terwijl bij de invoering van het SNL de gewenste
en nog te implementeren situatie in beeld is gebracht. Inmiddels zijn de meeste procesmodellen van de DKN
geïmplementeerd. Dit onderzoek richt zich op de implementatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn,
maar wel vanuit een breder perspectief/kader (zie hoofdstuk 2), terwijl de DKN tot op heden beperkt was tot
specifieke processen binnen deze keten (EHS en SNL).
Op basis van de procesmodellen in combinatie met de kaders beschreven in hoofdstuk 2 zijn conclusies
getrokken over mogelijke verbeteringen in de informatievoorziening voor het natuurbeleid en worden ook
aanbevelingen gedaan voor vervolgacties.
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4

Resultaten

4.1

Natuurbeleidsketen

Uitgaan van de beleidscyclus (zie paragraaf 2.1) als 'meta-proces' - is geprobeerd een zo compleet mogelijk
beeld te schetsen van de natuurbeleidsketen, zie figuur 6. Hierbij zijn de beleidsfasen zoals toegelicht in
paragraaf 2.1 er specifiek uitgelicht, te weten:
Beleidsvoorbereiding en -bepaling
Op mondiaal en Europees niveau worden via internationale verdragen en EU-richtlijnen en -verordeningen
afspraken vastgelegd over te realiseren biodiversiteitsdoelen. Deze biodiversiteitsdoelen worden vertaald door het Rijk - in nationale biodiversiteitsdoelen (bv. de instandhoudingsdoelen van de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn) en uiteindelijk ook in gebiedsdoelen (bv. voor de Natura 2000-gebieden). Vervolgens wordt
bepaald met welke instrumenten en middelen de biodiversiteitsdoelen gerealiseerd kunnen worden, dit
aansluitend op vigerend beleid (bv. het Natuurbeleidsplan 1990). Idealiter wordt ook van te voren al bepaald
hoe de biodiversiteitsdoelen worden getoetst via prestatie-indicatoren (resultaat- en effectindicatoren), zie
paragraaf 2.2. Soms wordt er ook een ex ante evaluatie uitgevoerd, zie paragraaf 2.1.
Beleidsuitvoering
Zodra besloten is welke beleidsinstrumenten worden ingezet (bv. financiële, juridische en planologische
instrumenten) en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn, kan gestart worden met de uitvoering van het
beleid, aansluitend op al bestaand beleid. De instrumenten die in Nederland worden ingezet bestaan uit
middelen voor de verwerving en inrichting van gronden (EHS), subsidies voor beheer en kwaliteitsimpulsen
c.q. herstelmaatregelen (SNL/PAS), planologische en juridische bescherming van gebieden (de EHS/het
Natura 2000-netwerk) en de juridische bescherming van soorten en gebieden (Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet). Dit is geen uitputtende lijst, omdat er ook generieke maatregelen worden genomen,
bijvoorbeeld voor het terugdringen van de stikstofdepositie. Zo is het voor de realisatie van de instandhoudingsdoelen VHR van belang dat er ook maatregelen buiten het Natura 2000-netwerk en de EHS worden
genomen. Tussentijdse evaluaties (zie paragraaf 2.1) vinden veelal plaats via prestatie-indicatoren (input,
output- en resultaatindicatoren), zie paragraaf 2.2. Zo is er in 2010 een Midterm Review uitgevoerd van het
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).
Beleidsbeoordeling en -terugkoppeling
Achteraf wordt beoordeeld in hoeverre de ingezette middelen en instrumenten hebben geleid tot de realisatie
van de biodiversiteitsdoelen, de ex ante evaluatie (zie paragraaf 1.1). Op basis van de desbetreffende
beoordeling kan het beleid worden bijgesteld (de terugkoppeling). Het Rijk dient verantwoording af te leggen
aan de EC en de Communities of Parties (COP's) van Internationale Verdragen (bv. het Verdrag Inzake
Biologische Diversiteit) via rapportages. Zo wordt er op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn
periodiek gerapporteerd over de realisatie van de instandhoudingsdoelen en de bijdrage van de Natura 2000gebieden aan de betreffende instandhoudingsdoelen (SDF). ER moet ook worden gerapporteerd over
derogaties (afwijkingen van de wet). De provincies rapporteren (horizontaal) over de ruimtelijke voortgang van
de EHS en de behaalde natuurkwaliteit.
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Figuur 6
De natuurbeleidsketen (meta-procesmodel). Een terugkoppeling vindt plaats van beleidsbeoordeling naar beleidsbepaling
en -uitvoering, zie figuur 1.

In het kader van de DKN zijn een aantal processen al gemodelleerd, dit zijn de SNL en EHS. Vandaar dat in dit
onderzoek specifiek is gekeken naar de implementatie van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR), waarbij
onderscheid is gemaakt tussen het gebieden- en landelijke spoor van de VHR en apart de Natuurwetgeving,
zie figuur 6. Deze clustering in zogenaamde 'procesketens' is wat kunstmatig, maar maakt dit onderzoek
wel hanteerbaar. Hieronder wordt kort toegelicht welke activiteiten in de betreffende procesketens worden
uitgevoerd.
1. Vogel- en Habitatrichtlijn (juridisch instrument)
Het formuleren van instandhoudingsdoelen (landelijk en per gebied), het plannen, controleren en uitvoeren
van instandhoudingsmaatregelen (bv. inrichtings- en beheermaatregelen), het evalueren en rapporteren
over de effecten van instandhoudingsmaatregelen op de staat van instandhouding van soorten en habitattypen (de periodieke rapportages) en de betekenis van de Natura 2000-gebieden (het Standaardgegevensformulier Natura 2000) door het Rijk aan de EC.
2. Vogel- en Habitatrichtlijn Natuurwetgeving (juridisch instrument)
Het implementeren van de Vogel- en Habitatrichtlijn in nationale natuurwetgeving (de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet), het handhaven, uitvoeren en toezicht houden op de Natuurwetgeving
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(ontheffing- en vergunningverlening) en het evalueren van en rapporteren over de mate waarin is afgeweken
van de natuurwetgeving door het Rijk aan de EC (de derogatierapportages).
3. Ecologische Hoofdstructuur (planologisch en juridisch instrument, deels ook financieel)
Het begrenzen, verwerven, inrichten en in beheer nemen (of het overdragen van beheer) van gronden
behorend bij de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het evalueren van en het rapporteren over de
voortgang van de realisatie van de EHS door GS aan PS.
4. Stelsel Natuur en Landschap (financieel instrument: subsidies voor beheer 5)
Het vaststellen van ambities voor beheer (per gebied), het aanvragen, toetsen en verlenen van subsidies
voor beheer (inclusief de kwaliteitsimpulsen), het plannen, controleren uitvoeren van beheermaatregelen
(inclusief de maatregelen voor kwaliteitsverbeteringen) en het evalueren en rapporteren over de effecten
van beheermaatregelen of te wel de beoordeling van de natuurkwaliteit van beheertypen per gebied door
terreinbeherende organisaties aan provincies.
De procesmodellen zijn beschikbaar op het Portaal Natuur en Landschap (zie
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/) en worden hieronder toegelicht.

4.2

Procesketen VHR

De procesketen VHR omvat het aanmelden en aanwijzen van Natura 2000-gebieden, het opstellen van beheerplannen voor de betreffende gebieden, de periodieke algemene rapportages (art. 12 VR, art. 17 HR) en de
rapportage over de Natura 2000-gebieden via het zogenaamde Standaardgegevensformulier Natura 2000
(SDF) van EZ aan de EC. Het opstellen van de beheerplannen is uiteindelijk apart gemodelleerd hoewel het wel
onderdeel is van deze procesketen. Er is voor gekozen om dit stukje van de keten apart te beschrijven, omdat
het een complex proces is.
Uitgangspunt in deze procesketen zijn de richtlijnen die de EC opstelt en de rapportages (art. 12 VR, art. 17 HR
en het SDF) die zij terugverlangt. EZ vertaalt de EU-richtlijnen naar nationaal beleid, bv. door de formulering van
de instandhoudingsdoelen VHR. EZ wordt ondersteund door onder meer de provincies, Wageningen University
en Research centre (Wageningen UR), de terreinbeherende organisaties (TBO's) en de particuliere
gegevensbeherende organisaties (PGO's) bij het aanwijzen en aanmelden van de Natura 2000-gebieden. Bij het
opstellen van de rapportages en het inwinnen, verzamelen, analyseren interpreteren van gegevens voor de
rapportages wordt EZ ondersteund door Wageningen UR, die weer samenwerkt met PGO's, TBO's en het
Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).
Belangrijke producten zijn de Audittrail-aanwijzingsbesluiten (documentatie over de aanwijzing van de Natura
2000-gebieden), de Gebiedendatabase (documentatie over soorten, habitattypen en gebieden), het Beschermde
Gebiedenregister (de begrenzing van Natura 2000-gebieden), de Landelijke Vegetatiedatabank (vegetatiegegevens), de habitattypenkaarten, de Nationale Databank Flora en Fauna (soortgegevens) en de Natuurstatistieken van het Netwerk Ecologische Meetnetten (NEM). Een aparte categorie zijn de gegevens over
mariene soorten en habitattypen, die via IenM en IMARES worden verstrekt.
Het opstellen van de beheerplannen en de PAS zijn apart gemodelleerd. Dit model geeft weer hoe de
'Voortouwnemer' informatie verzamelt bij terreinbeheerders, provincies (de ecologische afdeling) en
waterschappen en het bewerkt tot een beheerplan. Het beheerplan wordt goedgekeurd door het bevoegd
5

Onder het Stelsel Natuur en Landschap wordt niet alleen het subsidiestelsel gerekend, maar ook de monitoring- en
beoordelingsmethodiek voor de evaluatie van effecten van beheermaatregelen op de natuurkwaliteit van de beheertypen en
natuurtypen (Index NL).
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gezag. De Voortouwnemers borgen de uitvoering en handhaving van het beheerplan en zorgen voor de
evaluatie. De ministeries IenM en EZ verzorgen afstemming met de kaderrichtlijn Water en de PAS. In dit model
is er voor gekozen te werken met een algemene benaming van 'voortouwnemer' en 'bevoegd gezag'. Beide
kunnen provincies, EZ, IenM of Defensie zijn. Daarnaast hebben de provincies, EZ en IenM nog een specifieke
eigen rol. Het kan dus zijn dat deze partijen in de praktijk in dit proces drie rollen vervullen.
Belangrijke producten voor de beheerplannen zijn het Beschermde Gebiedenregister (de aanwijzingsbesluiten,
handtekeningenkaarten), de habitattypenkaarten (niet als zodanig in procesmodel opgenomen) en andere
natuurdata en kennis van de terreinbeherende organisaties, waterschappen en provincies. Ook de
beheerplannen zelf zijn natuurlijk een belangrijk product.

4.3

Procesketen VHR/Natuurwetgeving

De procesketen VHR/Natuurwetgeving betreft het implementeren van de EU-richtlijnen in nationale natuurwetgeving (Ffw en Nbw), het uitvoeren, handhaven en toezicht houden op de natuurwetgeving en het afleggen
van verantwoording aan de EC over de derogaties (afwijkingen van de wet) via de derogatierapportages
(art. 9 VR en art. 16 HR).
Uitgangspunt in deze procesketen zijn de richtlijnen die de EC opstelt en de rapportages (art. 9 VR en art. 16
HR) die ze terugverlangt. Het instrument dat in deze keten centraal staat is de natuurwetgeving (Ffw en Nbw).
De overheid (EZ, provincies en gemeenten) speelt een belangrijke rol bij het implementeren, uitvoeren,
handhaven en toezichthouden op de natuurwetgeving en daarbij worden ze ondersteund door het faunafonds
en de faunabeheereenheid. Daarnaast speelt de initiatiefnemer een belangrijke rol als aanvrager van
vergunningen en ontheffingen. Een aantal initiatiefnemers wordt specifiek genoemd, namelijk de Kroon, de
agrariërs en het samenwerkingsverband van weidevogelbeschermers. De initiatiefnemers huren vaak groenbureaus in bij het uitvoeren van een natuurtoets. DLG heeft een adviserende rol bij de ontheffingverlening Ffw
en stelt soortenstandaarden op. De Nederlandse Voedsel en WarenAutoriteit (NWVA) speelt een belangrijke rol
bij de toezicht op de Ffw en Nbw en krijgt bijstand van de douane. In het model zijn de Regionale
Uitvoeringsdiensten (RUD's) al wel opgenomen, hoewel ze nog in ontwikkeling zijn.
Belangrijke producten zijn aanwijzingsbesluiten van Natura 2000-gebieden, gedragscodes, vrijstellingslijsten,
faunabeheerplan, soortenstandaarden, data over flora- en fauna soorten (verspreidingsgegevens), data over
habitattypen (habitattypenkaarten) en ontheffingen en vergunningen Ffw en Nbw.

4.4

Procesketen Ecologische Hoofstructuur (EHS)

De procesketen EHS omvat het begrenzen, verwerven, inrichten en het in beheer nemen (of overdragen) van
gronden behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ketenpartners zijn provincies, DLG, Kadaster, de
grondeigenaren en de eindbeheerders.
In 2011 is door provincies aangegeven dat de informatievoorziening over de ontwikkeling van de EHS aan
verbetering toe is. Dat bleek met name toen bij de Herijking van de EHS de cijfers over aangekochte,
ingerichte en in beheer genomen gronden niet snel en betrouwbaar beschikbaar bleken te zijn. Een andere
aanleiding voor verbetering van de informatievoorziening was de invoering van SNL. De cijfers rondom SNL
en EHS 'pasten niet op elkaar' hoewel deze beleidsmatig wel op elkaar aan zouden moeten sluiten.
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De ontwikkelde procesmodellen EHS (dus de gewenste situatie en niet huidige situatie!) gaan uit van een
integrale informatievoorziening, dus niet alleen beperkt tot de EHS en afgestemd met het SNL. Om van de
huidige situatie (Beheertypenkaart) naar de geambieerde situatie (Ambitiekaart) te komen zullen in de regel
gronden moeten worden verworven en ingericht. Of de aankoop nu met EHS-budget is gefinancierd of via
Natuurcompensatie-gelden, dat maakt hierbij geen verschil. Uitgangspunt voor de informatievoorziening is
daarom dat alle ketenpartners inzicht geven in de verwerving en inrichting van natuur, onafhankelijk van
de EHS.
De rapportage over de EHS (de ruimtelijke ontwikkeling van de EHS) verloopt nu nog via het jaarlijkse project
'Natuurmeting op kaart' (NOK). Na invoering van de nieuwe EHS-procesmodellen zal de rapportage een
vollediger, actueler en beter afgestemd beeld geven van de verwerving, inrichting en beheer van gronden
binnen de EHS én daar buiten.

4.5

Procesketen Stelsel Natuur en Landschap (SNL)

In 2009 en 2010 is de procesketen 'SNL Natuurbeheer' ontworpen en ingevoerd bij alle ketenpartners.
De ketenpartners zijn de provincies, de terreinbeherende organisaties (TBO's) en de uitvoerende diensten
(DR, DLG) van EZ en EZ. In dit procesmodel komt naar voren dat de provincies een belangrijke nieuwe
beleidsontwikkelende taak op zich nemen door in nauwe samenwerking met terreinbeheerders de Beheertypenkaart en Ambitiekaart te ontwikkelen. Op deze kaart wordt feitelijk alle natuur in Nederland getypeerd
conform de Index Natuur en Landschap (Index NL) voor zowel het huidige beheertype (Beheertypenkaart) als
het geambieerde beheertype (Ambitiekaart). Aangezien deze kaarten voorafgaand aan het subsidiejaar worden
vastgesteld zou de toekenning van subsidies veel meer dan voorheen een administratieve handeling zijn,
uitgevoerd door Dienst Regelingen.
Ook is in 2009 het proces 'SNL Collectief Natuurbeheer' ontworpen en ingevoerd. Dit proces richt zich op
het opstellen van Collectieve Beheerplannen voor Agrarisch Natuurbeheer. Voor weidevogelbeheer is het voor
agrariërs verplicht (randvoorwaarde voor subsidie) een gezamenlijk beheerplan op te stellen in de vorm van
een kaart. Ook hier geldt daarmee: 'sturing en duidelijkheid vooraf'. De opgestelde kaart is direct input voor
de subsidieverstrekking.
Begin 2012 is naast het SNL 'Natuurbeheer' ook het procesmodel 'SNL Natuurkwaliteit' opgesteld ter voorbereiding op de invoer. SNL Natuurkwaliteit beoogt een uniforme sturing op de realisatie van de gewenste
natuurkwaliteit in Nederland. De belangrijkste elementen van dit systeem zijn een uniforme manier van
monitoren, een set eenduidige kwaliteitsmaatlatten en een integrale kwaliteitsbeoordeling. Hiermee zal
informatie beschikbaar komen waarmee de evaluatie van het natuurbeheer zowel op niveau van gebieden, als
provincies en Nederland wordt ondersteund. De invoering van processen SNL Natuurkwaliteit staat gepland
voor 2013.
De rapportages over SNL zijn vooral gebiedsgericht, gericht op de sturing en verantwoording tussen
beleidsmakers en terreinbeheerders op het niveau van een gebied, bijvoorbeeld 'Utrechts Heuvelrug' of
'De Weerribben'. Gebiedsoverstijgende voortgangs- en verantwoordingsrapportages, zoals beschreven in
voorgaande paragraaf, zijn nog zeer beperkt ingericht. Voor het Agrarisch beheer worden rapportages naar
Brussel verstuurd maar vooral voor verantwoording over de staatssteun.
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Typerend voor geheel SNL is dat sturing naar grote terreinbeherende organisaties (TBO's) alleen op hoofdlijnen
plaatsvindt (via Beheertypenkaart). Het feitelijk inrichten van beheermaatregelen is verantwoordelijkheid van de
beheerder. Het auditproces richt zich op het proces, niet op de inhoud. Wel worden afspraken gemaakt om
monitoringsgegevens ook beschikbaar te stellen voor andere doeleinden dan intern beheer. Zo wordt de
directe sturing en het delen van de brongegevens ontkoppeld. Dit is anders dan bij de Natura 2000-beheerplannen waar afspraken gemaakt worden over beheermaatregelen en te monitoren soorten (inclusief hun leefgebied) en habitattypen.
Om effectief in de keten samen te werken hebben de ketenpartners voor de belangrijkste informatieproducten
(zoals de beheertypenkaart, ambitiekaart en beheercontracten) de informatiestructuur beschreven in het
Informatiemodel Natuur (IMNa).
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5

Bevindingen

5.1

Natuurbeleidsketen (de processen)

Gebrek aan samenhang tussen beleidsprocessen (koppeling doelen, middelen en instrumenten)
De processen in het natuurbeleid hangen nauw samen of zouden op zijn minst nauw samen moeten hangen
(zie figuur 6). Nu lijken de SNL/EHS-processen wel gescheiden sporen (procesketens) te zijn van de VHRprocessen. Dit werkt door in de informatievoorziening. Een duidelijkere koppeling tussen beleidsdoelen op
verschillende ruimtelijke schaalniveaus (internationale, nationale, provinciale en gebiedsdoelen), instrumenten
(beheersubsidies, bescherming van gebieden etc.) en middelen (middelen voor herstelmaatregelen PAS,
kwaliteitsimpulsen SNL etc.) is gewenst.
Verschil in formulering beleids- en beheerdoelen (VHR versus SNL)
In het kader van SNL/EHS worden de biodiversiteitsdoelen geformuleerd conform de Index NL (beheertypen)
en daarmee verbonden de geambieerde natuurkwaliteit. Het ontbreekt aan landelijke doelen, al was dat in het
kader van het ILG oorspronkelijk wel de bedoeling. Het Rijk zou op het niveau van natuurtypen haar doelen voor
de kwantiteit en kwaliteit van de natuur formuleren. Met de decentralisatie van het natuurbeleid lijkt men af te
wijken van deze weg en wordt vooral belang gehecht aan de instandhoudingsdoelen van de VHR. De instandhoudingsdoelen van de VHR zijn op een andere wijze geformuleerd, namelijk een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitattypen (landelijk) en dienen ook conform de voorschriften van de EC beoordeeld
te worden (op landelijk niveau). Het gaat hier onder meer om populaties van soorten en hun leefgebied,
informatie die in de doelen van SNL niet direct terug te vinden is. Wel is er - voor een aantal soorten - een
relatie te leggen tussen het voorkomen van soorten en de (terrein-) kenmerken van de beheertypen, bijvoorbeeld structuurkenmerken, maar de beheertypen zijn niet vanuit dit oogpunt gedefinieerd. Ook de habitattypen
van de HR komen niet overeen met de beheertypen van SNL al is er wel een vertaalsleutel opgesteld, maar
die bevat 1:n- en n:n-relaties waardoor de directe vertaling niet mogelijk is. De link/relatie tussen beide biodiversiteitsdoelen (SNL versus VHR) is dan ook onduidelijk en komt in de procesmodellen ook niet expliciet
naar voren. Dit werkt door in de informatievoorziening en specifiek de monitoring. Logischerwijs zouden de
VHR instandhoudingsdoelen moeten doorwerken in de doelen voorbeheer (Index NL), ook al gaan terreinbeherende organisaties uit van een bredere scope dan de VHR (er moeten meerdere doelen gediend worden,
bv. KRW-doelen).
Verschillen in beoordelingssystematiek voor beleids- en beheerdoelen (VHR versus SNL)
Het idee van één taal, één kaartbeeld en één monitoringsysteem gaat dus niet op zolang de biodiversiteitsdoelen op verschillende manieren geformuleerd en getoetst worden. Op Europees niveau gelden andere
referentie-typologieën, bijvoorbeeld de EUNIS-habitatclassificatie en de habitattypen van Annex I van de
Habitatrichtlijn. Een meer generieke aanpak die rekening houdt met verschillende biodiversiteitsdoelen en
daaraan gerelateerd typologieën is daarom wenselijk. Verder ontbreken de - landelijke - rapportages in de
procesmodellen van SNL en EHS, bijvoorbeeld de ruimtelijke voortgang van de EHS. In het EHS-procesmodel
is ook niet duidelijk wat de achterliggende doelen zijn voor de verwerving en inrichting van gronden. Er zou een
verbinding gelegd moeten worden tussen de nationale en regionale biodiversiteitsdoelen (bv. Instandhoudingsdoelen en ambities) en de inzet van instrumenten zoals de realisatie van de EHS. Ook zou er een verbinding
gelegd moeten worden tussen de gebiedsdoelen en de landelijk doelen. Er is een zekere tegenstrijdigheid of
spanningsveld tussen de gebiedsgerichte en integrale of te wel bottom up aanpak die beoogd lijkt te worden
met de decentralisatie van het natuurbeleid (conform ILG-filosofie) versus de meer top down en sectoraal
ingestoken EU-richtlijnen.
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5.2

Ketenpartners (organisaties)

Het Rijk speelt nog prominente rol in beleidsbepaling en -beoordeling
Het Rijk (EZ) speelt een prominente rol in de natuurbeleidsketen, vooral wat betreft de beleidsvoorbereiding en
-bepaling en de beleidsbeoordeling. Bij de VHR-processen komt dit nadrukkelijk naar voren. In de SNL/EHSprocessen komt dat minder duidelijk naar voren, maar deze procesmodellen zijn ook vooral gericht op de
uitvoeringspraktijk. De rol van EZ als 'systeemverantwoordelijke' zal niet zo sterk veranderen aangezien
het Rijk verantwoordelijk is en voor en door de EU aanspreekbaar blijft op het voldoen aan de internationale
verplichtingen. Het rijk dient dan ook te rapporteren aan de EC.
De provincies speelt vooral grote rol in de beleidsuitvoering (landelijke versus provinciale
invalshoek)
De provincies spelen momenteel nauwelijks een rol in de EU-rapportages. Het is ook lastig deze rapportages
over te dragen aan de provincies omdat deze (ook het Standaardgegevensformulier SDF) vanuit een landelijk
context moeten worden opgesteld. Voor het SDF moet bijvoorbeeld beoordeeld worden wat de relatieve
bijdrage van de Natura 2000-gebieden is aan de landelijke instandhoudingsdoelen, per soort en per habitattype. Dit neemt niet weg dat de provincies wel een grotere rol kunnen vervullen dan nu het geval is in het
aanleveren van data voor de rapportages. Zo spelen de provincies nu ook een rol bij het aanleveren van
habitattypenkaarten. Omdat de provincies een prominente rol vervullen bij het opstellen van de beheerplannen
voor de Natura 2000-gebieden en daar vergelijkbare data en kennis voor nodig is dan voor het SDF, is
afstemming op dit punt - zeker qua informatievoorziening - wel wenselijk. Het ministerie van IenM en Defensie
(als voortouwnemers) spelen hier ook een belangrijke rol in, zij zouden hier dan ook bij betrokken moeten
worden.
Terreinbeherende organisaties en waterschappen spelen een essentiële rol in het beheer van
gebieden en leveren kennis over gebieden
De TerreinBeherende Organisaties (TBO's) en waterschappen spelen een belangrijke rol bij het opstellen van
beheerplannen voor Natura 2000-gebieden (VHR) en de beheergebieden (SNL) gezien hun kennis van de
betreffende gebieden en hun systeemkennis. Zij hebben ook een belangrijke rol in de monitoring van
desbetreffende gebieden, dit vanuit hun eigen verantwoordelijkheid.
Particuliere gegevensbeherende organisaties (PGO's) leveren kennis en data over flora- en
faunasoorten
De Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's) hebben een vrij unieke rol, gezien hun kennis over
soorten en hun rol in de monitoring, bijvoorbeeld in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).
Het CBS vervult hier een belangrijke rol bij de statistische verwerking van deze gegevens. RWS en IMARES
hebben een specifieke op basis van hun kennis van aquatische en mariene soorten en systemen.
Wageningen UR heeft een belangrijke rol bij de EU-rapportages en levert en/of bundelt informatie
en kennis
Wageningen UR (WOT unit N&M) speelt een belangrijke rol bij het stroomlijnen van kennis en informatie voor de
internationale rapportageverplichtingen (zie bijlage 1 voor het overzicht). Wageningen UR draagt ook kennis
aan, waaronder kennis over habitattypen en de onderliggende vegetatietypen. Wageningen UR beheert - in
opdracht van EZ - ook het Beschermde Gebiedenregister, de Landelijke Vegetatiedatabank, de Audittrail
Aanwijzingsbesluiten en de Gebiedendatabase. De GaN beheert de Nationale Databank Flora- en Fauna (NDFF).
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De uitvoerende diensten en de groenbureaus spelen een belangrijk rol bij handhaving, controle en
uitvoering van de natuurwetgeving
De uitvoerende diensten (DLG en DR) spelen een belangrijk rol in juridische procedures, bijvoorbeeld de
aanwijzingsbesluiten en vergunning- en ontheffingverlening op grond van de Ffw en Nbw, maar ook bij de
subsidieverlening (SNL). De controle, handhaving en uitvoering van de natuurwetgeving (Ffw en Nbw) is een
zeer complex proces, waarbij de verantwoordelijkheden verdeeld zijn over diverse overheidslagen (Rijk,
provincies en gemeenten) en overheidsdiensten (DR, DLG) en NVWA. Groenbureaus spelen hier een belangrijke
rol voor het uitvoeren van toetsen (natuurtoets) en adviseren van initiatiefnemers.
Onderscheid tussen rollen van de ketenpartners in beleidsproces: sturende en uitvoerende versus
ondersteunende rol (het leveren en bundelen van informatie en kennis)
Een duidelijk onderscheid kan gemaakt worden tussen ketenpartners (organisaties) die verantwoordelijk zijn
voor het 'primaire' proces (bv. Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, uitvoerende diensten en terreinbeherende organisaties) en de ketenpartners (organisaties) die een ondersteunende functie hebben in dit
proces bijvoorbeeld door het aandragen van kennis en informatie (bv. PGO's, CBS, GAN, Wageningen UR WOT
unit N&M, Alterra en IMARES). Mogelijk dat er een efficiencywinst te behalen valt als het aandragen van
informatie en kennis meer centraal (bv. door Rijk en provincies) wordt aangestuurd. In de procesmodellen is
duidelijk dat dezelfde organisaties (zoals TBO's en PGO's) vaak dezelfde type kennis en data aandragen
(bijvoorbeeld over soorten, habitattypen etc.) voor verschillende processen.

5.3

Informatieproducten

Er is een grote diversiteit in de informatieproducten die worden uitgewisseld tussen de actoren, waaronder
richtlijnen, verordeningen, rapportageformats, handleidingen, rapportages, vrijstellingslijsten, aanvragen
voor adviezen, adviezen, beheerplannen, aanvragen voor vergunningen en ontheffingen, vergunningen en
ontheffingen, opdrachtbrieven, uitvoeringsovereenkomsten etc. Het gaat hier te ver om al deze informatieproducten afzonderlijk te beschrijven. Bij de procesmodellen wordt wel een korte toelichting gegeven op
desbetreffende producten.
Van belang is om afspraken te maken over die informatieproducten die voor verschillende doeleinden
(processen) door verschillende organisaties (ketenpartners) worden gebruikt en waar Rijk en provincies ook
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dragen. De MDIAR-keten biedt een goed raamwerk om deze
informatieproducten te plaatsen binnen de natuurbeleidsketen. In onderstaande paragrafen worden per laag
van de MDIAR-keten uitspraken gedaan.

5.3.1

Rapportages

Verschillen tussen EU-rapportages en provinciale rapportages
In het decentralisatieakkoord natuur wordt gerept over twee typen rapportages, te weten de EU-rapportage(s)
en de provinciale rapportage over de ruimtelijke voortgang van de EHS. Daarnaast zijn er nog tal van andere
rapportages, bijvoorbeeld de rapportage aan de EU (DG Agriculture) over de besteding van middelen voor
agrarisch natuurbeheer. We beperken ons hier echter tot de EU-rapportages op grond van de Vogel- en
Habitatrichtlijn en de provinciale rapportages over SNL en EHS. Uit tabel 1 wordt duidelijk welke verschillen er
zijn tussen de desbetreffende rapportages. Ook genoemd worden de beheerplannen voor de Natura 2000gebieden, die zesjaarlijks geëvalueerd moeten worden, dit gezien de overlap met onder meer het SDF.
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Om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het natuurbeleid te evalueren zou een relatie gelegd moeten
worden tussen de uitgaven (input), de genomen maatregelen (output), de behaalde resultaten (impact) en
effecten (outcome). Idealiter zou er dus een relatie gelegd moeten kunnen worden tussen de informatie over
de uitgaven (input) aan bijvoorbeeld de verwerving en inrichting van gronden (EHS) en beheersubsidies (SNL),
de ruimtelijke voortgang van de EHS, het aantal afgesloten beheerpakketten en afgeronde projecten van SNL
(output), de gerealiseerde natuurkwaliteit per beheertype (impact) en de staat van instandhouding van de VRen HR-soorten en habitattypen (outcome). Deze relatie is nu niet duidelijk.

Tabel 1
Overzicht van de EU-rapportages en de provinciale rapportages (voor zover bekend) en het type beleidsinformatie in de
betreffende rapportages. SVNL: Subsidieverordening Natuur en Landschap. SKNL: SubsidieKwaliteitsImpulsen Natuur en
Landschap. Toegevoegd zijn de beheerplannen voor Natura 2000-gebieden gezien de overlap met SDF.
Rapportages

Input

Output

Impact

Outcome

VR derogatie rapportage
(artikel 9)

-

Derogaties (verleende
vergunningen ontheffingen)

-

-

HR derogatie rapportage
(artikel 16)

-

Derogaties (verleende
vergunningen ontheffingen)

-

-

VR periodieke rapportages
(artikel 12)

-

Maatregelen (op hoog
abstractieniveau)

-

Staat van instandhouding VRsoorten (effecten maatregelen)

HR periodieke rapportage
(artikel 17)

-

Maatregelen (op hoog
abstractieniveau)

-

Staat van instandhouding HRsoorten en habitattypen (effecten
maatregelen)

Standaardgegevensformulier

-

Maatregelen (per Natura
2000-gebied)

-

Betekenis Natura 2000-gebied
voor de staat van instandhouding
van VR- en HR-soorten en
habitattypen

Beheerplannen
Natura 2000-gebieden

Maatregelen (per Natura
2000-gebied)

Mate van realisatie van de
gebiedsdoelen (effecten
maatregelen): behoud- en
herstelopgaven

Voortgangsrapportage
EHS

Uitgaven

Oppervlak (ha) begrenst,
verworven, ingericht en in
beheer genomen gronden

-

-

Voortgangsrapportage
SNL

-

Oppervlak begrensde
beheertypen

-

-

Voortgangrapportage
SVNL

Uitgaven

Aantal afgesloten
beheerpakketten

-

-

Voortgangsrapportage
SKNL

Uitgaven

Aantal afgeronde projecten

-

-

Voortgangsrapportage
beoordelingsgebieden SNL

-

Beheermaatregelen

Natuurkwaliteit
(per aspect) per
beheertype

-
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5.3.2

Beoordelingen

Doelmatigheid en doeltreffendheid beleid lastig/niet te beoordelen
In principe zou er dus een beoordeling mogelijk moeten zijn van de doelmatigheid en doeltreffendheid van
het natuurbeleid, maar omdat de relatie tussen informatie over input, output, impact en outcome (zie tabel 2)
moeilijk te leggen is, is dat vrijwel onmogelijk.
Beoordelingssystematiek VHR en SNL verschillen (verschillende indicatoren)
De EC vraagt om een rapportage over de genomen maatregelen en bereikte effecten, dit laatste in de zin van
de staat van instandhouding van soorten en habitattypen (artikel 12 VR en artikel 17 HR). De manier waarop
dit beoordeeld wordt is voorgeschreven door de EC. Dit is gebaseerd op andere beoordelingscriteria
(indicatoren), dan de beoordeling van de kwaliteit van beheertypen (zie tabel 2). Het grootste verschil zit in de
beoordeling van de staat van instandhouding van VR- en HR-soorten. Dit wordt beoordeeld op basis van het
landelijke verspreidingsgebied en de populatieomvang van soorten (binnen en buiten de EHS en het Natura
2000-netwerk), de oppervlakte en de kwaliteit van het leefgebied van de soorten en het toekomstperspectief.
Hierbij wordt informatie gevraagd over de status en de trend (over 12 tot 24 jaar). De staat van instandhouding van habitattypen worden beoordeeld op basis van het landelijke verspreidingsgebied en het oppervlak
van de habitattypen (binnen en buiten de EHS en het Natura 2000-netwerk), de structuur en functie (kwaliteit)
van habitattypen en het toekomstperspectief. Voor de structuur en functie (de kwaliteit) van habitattypen is er
een zeker overlap met de beheertypen, met dat verschil dat de beoordeling van de kwaliteit van habitattypen
zowel landelijk als op gebiedsniveau (per Natura 2000-gebied) dient plaats te vinden. Ook hier wordt gevraagd
om status en trends (12 tot 24 jaar). Voor de beheerplannen van de Natura 2000-gebieden geldt hetzelfde als
voor de EU-rapportages. Beoordeeld moet worden of de maatregelen leiden tot behoud en/of herstel van de
omvang van populaties van soorten, de omvang en kwaliteit van het leefgebied van soorten en het oppervlak
en de kwaliteit van habitattypen.
Herhaalde gebiedsdekkende inventarisaties (SNL) versus monitoring van landelijke trends via
steekproeven (NEM): verschillende aggregatieniveaus
De kwaliteit van de beheertypen (SNL) wordt per beoordelingsgebied beoordeeld, maar het gaat dan puur om
de status en niet om de trend (statisch berekende trend). Dit maakt dat er verschillende eisen worden gesteld
aan de monitoring tussen SNL en VHR. Waar bij de landelijke VHR-rapportages meer de nadruk ligt op
landelijke trends (steekproefsgewijze en frequente metingen), ligt bij de SNL-gebiedsevaluaties meer de nadruk
op de status per gebied (gebiedsdekkende inventarisaties). Voor de rapportage over de Natura 2000-gebieden
(SDF) worden niet direct trends gevraagd, maar deze rapportages moeten wel periodiek worden opgeleverd
en met elkaar vergeleken kunnen worden, zodat duidelijk is of er veranderingen hebben plaatsgevonden. Bij
SNL is het nog onduidelijk of en hoe de beoordeling op gebiedsniveau geaggregeerd gaat worden naar een
landelijk niveau. Dit is ook niet noodzakelijk zolang er geen landelijke doelen zijn vastgesteld conform de Index
NL (natuurtypen). Het standaardgegevensformulier Natura 2000 vraagt om een beoordeling van de betekenis
van de Natura 2000-gebieden voor de landelijke instandhoudingsdoelen, per VR- en HR-soort en per habitattype. Dit is gebaseerd op vergelijkbare beoordelingscriteria als de beoordeling van de staat van instandhouding. Het gaat om de (relatieve) populatieomvang van soorten en het (relatieve) oppervlak van habitattypen.
Verder moet er ook per Natura 2000-gebied een beoordeling van de kwaliteit van het leefgebied van de VR- en
HR-soorten en de kwaliteit van de habitattypen uitgevoerd worden. Er worden hier geen trends gevraagd. Voor
de beheerplannen van de Natura 2000-gebieden moeten de effecten van maatregelen (reguliere en herstelmaatregelen) op de omvang van de populaties van soorten, de oppervlakte en kwaliteit van leefgebied van
soorten en het oppervlak en kwaliteit van habitattypen beoordeeld worden.
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Tabel 2
Beoordelingssystematiek (beoordelingscriteria) per rapportages
Rapportages

Beoordelingen

Beoordelingscriteria
(effectindicatoren)

Geografisch niveau
(beoordelingsgebied)

VR periodieke rapportages
(artikel 12)

Staat van instandhouding VRsoorten

‐ Verspreidingsgebied (status
en trend)
‐ Populatieomvang (status en
trend)

Nederland

HR periodieke rapportage
(artikel 17)

Staat van instandhouding HRsoorten

‐ Verspreidingsgebied (status
en trend)
‐ Populatieomvang (status
en trend)
‐ Leefgebied (status en trend)
‐ Toekomstperspectief

Nederland

Staat van instandhouding
habitattypen

‐ Verspreidingsgebied (status
en trend)
‐ Oppervlakte (status en trend)
‐ Structuur en functie/kwaliteit
‐ Toekomstperspectief

Nederland

Betekenis Natura 2000gebieden voor staat van
instandhouding VR- en HRsoorten

‐ Populatie-omvang (relatief)
‐ Mate van isolatie
‐ Behoudstatus (leefgebied)

Natura 2000-gebieden

Betekenis Natura 2000gebieden voor staat van
instandhouding habitattypen

‐ Oppervlak (relatief)
‐ Representativiteit
‐ Behoudstatus (kwaliteit)

Natura 2000-gebieden

Mate van realisatie van
gebiedsdoelen (behoud- of
herstelopgave) habitattypen

‐ Oppervlak (ha)
‐ Structuur en functie (kwaliteit)

Natura 2000-gebieden

Mate van realisatie van
gebiedsdoelen (behoud- of
herstelopgave) soorten

‐ Populatieomvang (aantal)
‐ Omvang en kwaliteit leefgebied

Natura 2000-gebieden

Kwaliteit van beheertypen
(per aspect 6)

‐
‐
‐
‐

Beoordelingsgebieden SNL

Standaardgegevensformulier Natura 2000

Beheerplannen voor
Natura 2000-gebieden

Voortgangsrapportages
beoordelingsgebieden SNL

5.3.3

Biologische kwaliteit
Structuur
Abiotische kwaliteit
Ruimtelijke samenhang

Informatie

Er zijn een aantal web portalen ontwikkeld voor de EHS/SNL en VHR-processen, waaronder (een deel hiervan
worden ook genoemd in de procesmodellen):
1. Portaal Natuur en Landschap (toegang tot documenten SNL): http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
2. Gebiedendatabase Natura 2000 (toegang tot documentatie over natuurgebieden, soorten en habitattypen):
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/default.aspx?main=home
3. Soortendatabase (beleidsinformatie over soorten):
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/eleni.db/eleni.db/home.html
De aspecten op basis waarvan de kwaliteit van de beheertypen wordt beoordeeld vertonen grote overlap met de
aspecten op basis waarvan de kwaliteit van habitattypen wordt beoordeeld.
6
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4. Nederlands Soortenregister (taxonomische informatie over soorten):
http://www.nederlandsesoorten.nl/get?site=nlsr
5. WOT IN-portaal (toegang tot rapportage-database, reporting tools en audittrail aanwijzingsbesluiten):
www.natuurgegevens.nl
6. Overlevingsplan Bos en Natuur portaal: http://www.natuurkennis.nl/index.php?actie=pdf
7. Natuurloket en Nationale Databank Flora en Fauna (toegang tot soortwaarnemingen):
http://www.natuurloket.nl/
8. Landelijke Vegetatiedatabank (toegang tot vegetatiewaarnemingen):
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapslvd.aspx
9. Publieke Dienstverlening op de Kaart (toegang tot geo-informatie/kaarten):
http://www.geonovum.nl/dossiers/pdok
Deze web-portalen zijn ontwikkeld binnen verschillende kaders en voor verschillende doeleinden en doelgroepen, maar hebben wel gemeen dat ze allen toegang bieden tot informatie en kennis, die voor de natuurbeleidsketen van belang is. Er zou meer samenhang aangebracht kunnen worden tussen deze portalen, zodat
het voor de doelgroepen overzichtelijker is waar ze welke informatie en kennis kunnen vinden. Ook kan
hiermee voorkomen worden dat er informatie dubbel wordt beheerd, bijvoorbeeld over de taxonomie van
soorten (in Nederlands soortenregister en in Nationale Databank Flora- en Fauna).

5.3.4

Data

Voor de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid is financiële (input), administratieve
(output) en ecologische informatie (impact en outcome) vereist, zie figuur 2. De EU-rapportages vragen niet
om financiële informatie. Voor de provinciale rapportages (horizontale verantwoording) is nog onduidelijk of
deze informatie gevraagd wordt. Voorheen werd voor de voortgangsrapportage EHS/ILG door het Rijk aan
provincies wel om financiële informatie gevraagd (input), maar omdat er geen verticale verantwoording
plaatsvindt, is dat nu niet meer van toepassing. Mogelijk dat de Tweede Kamer deze informatie nog wel
wil ontvangen voor de begrotings- en verantwoordingscyclus. In deze paragraaf wordt ingegaan op
administratieve en ecologische informatie.
Administratieve informatie

Maatregelen (bv. inrichting-, beheer-, en herstelmaatregelen)
De EU-rapportages vragen naar de maatregelen die genomen zijn om de instandhoudingsdoelen te realiseren.
Op landelijk niveau is dat relatief abstracte informatie, bijvoorbeeld het aantal beheerplannen dat is opgesteld
voor de Natura 2000-gebieden, maar op gebiedsniveau wordt dat in meer detail gevraagd. Deze informatie is
ook van belang voor de beheerplannen en de PAS en daarmee samenhangend de stroomgebiedsplannen
(KRW). Het ontbreekt aan standaardisatie van de lijst van maatregelen. Er worden verschillende lijsten gebruikt,
bijvoorbeeld voor KRW en VHR. Harmonisatie is gewenst. Er is geen structurele voorziening om in deze
informatie te voorzien. Deze wordt nu op ad hoc basis verzameld.

Begrenzing Natura 2000-gebieden
Voor de EU-rapportages is ook de begrenzing van de Natura 2000-gebieden van belang. Deze wordt beheerd
en geactualiseerd in het Beschermde Gebiedenregister. Die informatie is ook van belang voor de
aanwijzingsbesluiten en beheerplannen. Er is een geautomatiseerde procedure ontwikkeld om zogenaamde
'handtekeningenkaarten' voor de aanwijzingsbesluiten uit het Beschermde Gebiedenregister te genereren.
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Begrenzing EHS en verwerving en inrichting van gronden, projecten (kwaliteitsimpulsen) en beheersubsidies
Voor de provinciale rapportages wordt informatie verzameld over verleende subsidies, afgeronde projecten
(kwaliteitsimpulsen) en begrensde, verworven, ingerichte en in beheer genomen gronden. Voorheen speelde de
Natuurmeting op Kaart (NOK) nog een belangrijke rol bij de rapportage over de ruimtelijke ontwikkeling van de
EHS. In de toekomst wordt dit in de DKN (IMNa) meegenomen en wordt deze informatie integraal ingewonnen
en beheerd.

Derogaties
Voor de EU-derogatierapportages wordt informatie gevraagd over afwijkingen van de natuurwetgeving
(derogaties). Wageningen UR (WOT unit N&M) vraagt deze informatie (o.a. verleende vergunningen en
ontheffingen) nu op bij het Rijk, de provincies en DR. Dit proces loopt nu vrij omslachtig omdat hier veel papierwerk voor moet worden doorgenomen om deze informatie in te voeren in het HABIDES systeem. Beter zou zijn
om hier een centrale database/systeem voor in te richten. Door hier een geo-component aan toe te voegen
wordt deze informatie ook meer waard voor andere doeleinden, bv. de evaluatie van cumulatieve effecten van
ruimtelijke ingrepen waar vergunning of ontheffingen voor zijn verleend.
Ecologische informatie
De EU-rapportages (periodieke rapportages en SDF) vragen om de effecten van genomen maatregelen
(landelijk en op gebiedsniveau) op de staat van instandhouding van soorten en habitattypen. Dit is ecologische
informatie (effectindicatoren). De provinciale rapportages vragen om informatie over de effecten van genomen
maatregelen op de natuurkwaliteit van de beheertypen. Ook dit is ecologische informatie. In onderstaande
paragrafen wordt kort toegelicht welke informatie hiervoor wordt verzameld/nodig is.

Soorten
Van VR- en HR-soorten is informatie nodig over het landelijke verspreidingsgebied en de populatieomvang
(status en trend). Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) voorziet in een groot deel van deze informatie
met uitzondering van enkele soorten, waarvan de informatie door de PGO's, RWS en IMARES wordt
aangeleverd. De NDFF zorgt voor de opslag van onderliggende soortwaarnemingen (en ook andere soortwaarnemingen die zijn verzameld door vrijwilligers). Er is echter een interpretatie nodig van deze waarnemingen om hier de voor de rapportages gewenst informatie uit te halen en dat vereist kennis over de
ecologie van de soorten. Informatie over het actuele en geschikte leefgebied wordt vooralsnog gebaseerd op
verspreidingsinformatie en expertkennis, maar in de toekomst is het wenselijk om dit beter te onderbouwen
met gegevens (en modellen). De informatie over populatieomvang op gebiedsniveau (per Natura 2000-gebied)
is nog onvoldoende toereikend. Voor de SDF-rapportages is dat niet zo'n probleem omdat hier ruwe
schattingen mogelijk zijn, maar voor de beheerplannen is dat wel een probleem aangezien dit nodig is om de
gebiedsdoelen te toetsen. Verdichting van de NEM-meetnetten en een combinatie van verspreidingsonderzoek
(inventarisaties) en populatiemetingen (steekproeven) bieden hier in de toekomst mogelijk uitkomst. Dit moet
per soort worden bezien. In het NEM zijn bovendien niet alle soorten opgenomen. IenM draagt (via IMARES)
zorg voor de mariene soorten. Voor vergunning en ontheffingverlening (Ffw) is ook informatie vereist over het
voorkomen van beschermde soorten op specifieke locaties. Het is niet realistisch om deze informatie volledig
op orde te hebben (dit is maatwerk), maar er kunnen wel afspraken worden gemaakt over (her-)gebruik van
data over soorten. Ook richtlijnen over in te winnen data over soorten (monitoring protocollen) zijn wenselijk.

Habitattypen/Beheertypen
Van de habitattypen is informatie nodig over het landelijke verspreidingsgebied en de oppervlakte (status en
trend). Deze informatie wordt momenteel afgeleid uit habitattypenkaarten en vegetatiegegevens van de LVD en
het Landelijk Meetnet Flora (LMF). Als de habitattypen beperkt zijn tot de Natura 2000-gebieden, voldoen de
habitattypenkaarten, maar voor habitattypen buiten het Natura 2000-netwerk is extrapolatie nodig op basis van
aanvullende gegevens. Er is geen structurele voorziening om trends te berekenen. Mogelijk dat een herziend
LMF hier uitkomst in kan bieden. Informatie over de kwaliteit van habitattypen wordt onder meer afgeleid uit
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vegetatiekarteringen en vegetatieopnamen. Daarbij wordt naar verschillende aspecten gekeken, te weten
biotiek, structuur en abiotiek. Het laatste wordt dan afgeleid uit vegetatiegegevens en waar mogelijk onderbouwd met aanvullende abiotische metingen (bodem, grondwaterstand, Ph etc.). Er is nog geen structurele
voorziening voor vegetatiekarteringen en habitattypenkaarten en herziening van het LMF is gewenst. Van
beheertypen is informatie nodig over het oppervlak en vooral ook de kwaliteit. Het oppervlak wordt afgeleid uit
de beheertypenkaarten. De kwaliteit wordt - afhankelijk van het beheertype - afgeleid uit soortgegevens (drie
soortgroepen), vegetatiekarteringen, structuur- en abiotische metingen/observaties. Ook voor vergunningverlening (Nbw) is informatie nodig over de locatie en begrenzing van habitattypen in de Natura 2000gebieden. Deze informatie kan voor een groot deel worden afgetapt van de habitattypenkaarten en vegetatiekaarten. Voor de PAS is aanvullende monitoring vereist. Ook hier geldt dat afspraken gemaakt kunnen worden
over het (her)gebruik van data over habitattypen.
Geo-informatie (ruimtelijke gerelateerde data)
Veel van administratieve en ecologische data, benodigd voor de EU en provinciale rapportages, is ruimtelijke
informatie. Een deel hiervan is ook INSPIRE-plichtig, zie tabel 3. Deze informatie is verspreid beschikbaar en
zou ook meer geharmoniseerd en gestandaardiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld voor de begrenzing van
de EHS en de Natura 2000-gebieden (meer op elkaar afgestemd). De informatiemodellen van INSPIRE bieden
hierbij een uitkomst, maar zijn onvoldoende toereikend, aangezien ook de soortwaarnemingen (NDFF),
vegetatieopnamen (LVD) en vegetatiekarteringen voor de EU en provinciale rapportages van belang zijn en
deze niet INSPIRE-plichtig zijn.

Tabel 3
Overzicht van databases (per thema) nodig voor EU-rapportages en/of provinciale rapportages. Aangegeven is of de betreffende
database ook INSPIRE plichtig is. Bij de provinciale rapportages staan wat vraagtekens aangezien het rapportageformat nog
onbekend is.
Data thema

Databases/databestanden

Beschermde Gebieden

Natuurmeting op de Kaart (EHS)

EU
rapportages

Provinciale
rapportages

INSPIRE-plichtig (ja/nee)

X

Ja (voor zover juridische/
planologische bescherming)

Beschermde Gebiedenregister
(Natura 2000-gebieden en Ramsargebieden)

X

Biogeografische
Regio's

Fysisch Geografische regio's

X

Ja

Soorten

Verspreidingsgebied en verspreiding
van VR- en HR-soorten

X

Ja

Nationale Databank Flora en Fauna
(soortwaarnemingen)

X)

Nee

Vegetatie

Landelijke Vegetatiedatabank
(vegetatieopnamen)

X

Nee

Vegetatiekarteringen

X

Habitats en biotopen

Beheertypenkaart

Beoordelingsgebieden

Ja

X

Nee

X

Nee

X

Ja

Habitattypenkaart

X

Ja

Verspreidingsgebied en verspreiding
van habitattypen

X

Ja
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5.3.5

Monitoring

Onder monitoring in de breedste zin van het woord wordt wel verstaan 'het systematisch en continu
verzamelen, analyseren en rapporteren van beleidsmatig relevante informatie'. In de MDIAR-keten wordt
vooral gedoeld op ecologische monitoring: het doen van observaties/metingen in het veld of via sensoren.
Ook het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur doelt op ecologische monitoring: de stand van soorten
en kwaliteit van habitattypen wordt gevolgd door een gezamenlijk door Rijk en provincies uit te werken
eenvoudige monitoringsystematiek, die niet verder gaat dan de Europese rapportageverplichting. Provincies
verzamelen de data die het Rijk aanbiedt aan de Europese Commissie.
Ecologische monitoring is niet alleen van belang voor de EU-rapportages en de provinciale rapportages voor
de toetsing van de instandhoudingsdoelen, maar ook voor de beheerplannen Natura 2000, de PAS en de
vergunning- en ontheffingverlening (Ffw en Nbw) voor de toetsing van de effecten van respectievelijk beheermaatregelen, herstelmaatregelen en compenserende en mitigerende maatregelen. Idealiter is er sprake van
een integrale aanpak waarbij aan alle wensen en eisen van de ketenpartners kan worden voldaan, maar dit is
niet realistisch (onhaalbaar qua organisatie en financiering). Zo kan onmogelijk voorgesorteerd worden op de
toetsing van compenserende en mitigerende maatregelen, dit vereist maatwerk. Ook voor de beheerplannen
Natura 2000 is een gerichte en gebied specifieke monitoring wenselijk. Het is niet absoluut noodzakelijk om in
alle Natura 2000-gebieden op een zelfde manier te monitoren, aangezien de betreffende gebieden sterk
kunnen verschillen qua systeem, drukfactoren en bedreigingen etc. De EU-rapportages vragen echter wel om
systematische manier van monitoren.
Het NEM voorziet al voor een groot deel in de behoefte voor de EU rapportages vooral wat betreft de
verspreiding en populatieomvang van soorten. De Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand de Lands
(MWTL) inclusief het Trilaterale Monitoring en Assessment Programma van de Waddenzee (TMAP) levert ook
relevante informatie voor de EU-rapportages, zoals over de verspreiding en populatieomvang van mariene
soorten (bijvoorbeeld. zeezoogdieren en trekvissen) en mariene habitattypen (kwelders en slik- en zandplaten).
ER ontbreekt nog een monitoringsystematiek voor het monitoren van het oppervlak en kwaliteit van het leefgebied van soorten. Hier wordt momenteel door EZ en andere organisaties (ketenpartners) aan gewerkt. Er
ontbreekt ook nog een structurele en systematische monitoring van het verspreidingsgebied, de oppervlakte
en de kwaliteit van habitattypen. Een herzien LMF kan in een deel van de informatie voorzien, maar aanvullende
data, zoals vegetatiekarteringen (inclusief vegetatieopnamen) en habitattypenkaarten zijn hiervoor noodzakelijk.
Deze data zijn ook van belang voor de beheerplannen Natura 2000 en PAS. Hier ligt een overlap met SNL,
gezien daar voor bepaalde beheertypen ook gebruik gemaakt gaat worden van vegetatiekarteringen.
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6

Aanbevelingen

6.1

Algemene aanbevelingen

1. De afspraken over de informatievoorziening voor het natuurbeleid niet te beperken tot de
EU-rapportages (efficiencywinst door ketensamenwerking)
De informatievoorziening voor het natuurbeleid zou vanuit een bredere context dan de EU-rapportages
ingericht moeten worden, aangezien deze rapportages nauw samenhangen met andere typen activiteiten,
zoals bijvoorbeeld het opstellen van beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden en vergunning- en
ontheffingverlening, waarbij deels ook gebruik gemaakt wordt van dezelfde informatieproducten zoals de
habitattypenkaarten. Beter is het om afspraken te maken tussen Rijk en provincies en andere ketenpartners
over de informatievoorziening voor de hele natuurbeleidsketen (zie figuur 6). Dit past ook binnen de visie
van het ministerie van EZ op informatie en ICT vanuit het Groene Domein (zie tekst box paragraaf 2.3.5)
waarin ketensamenwerking voor het op orde brengen van de informatievoorziening ten doel wordt gesteld
met EZ in een mede-sturende rol. Duidelijk is dat voor EZ de EU rapportages prioriteit hebben.
2. De Digitale Keten Natuur (DKN) als uitgangspunt/basis te nemen en uit te breiden met
VHR-procesketens (architectuur voor samenhang informatiesystemen)
DKN vormt een goed kader/een goede basis om de informatievoorziening voor het natuurbeleid in de
toekomst te verbeteren, al is de DKN vooralsnog beperkt tot SNL en EHS en sluit deze (daarom) onvoldoende aan op de VHR. Uitbreiding van de DKN met de VHR-procesketens is dan ook gewenst. De DKN is
gestoeld op NORA en PETRA, werkt met een referentie-architectuur (ziefFiguur 4) en dat maakt dat er meer
samenhang aangebracht kan worden in bestaande en nog te ontwikkelen systemen en databases. Dit is
ook wenselijk vanuit efficiëntie-overwegingen en voor de bruikbaarheid en toegankelijkheid van informatie.
De ontwikkeling en het beheer van informatiesystemen is op dit moment versnipperd, bijvoorbeeld AERIUS,
Audittrail Aanwijzingsbesluiten, Beschermde Gebiedenregister etc. Dit maakt dat dezelfde data (zoals
habitattypenkaarten, begrenzing Natura 2000-gebieden) op verschillende locaties beheerd worden en niet
voor iedereen toegankelijk is.
3. De procesketens te integreren/verbeteren (koppeling doelen, middelen en instrumenten)
De integratie van de vier procesketens is vereist. De relatie tussen de internationale, nationale en gebiedsdoelen zou explicieter gemaakt moeten worden. Bij VHR is de relatie tussen de landelijke doelen en
gebiedsdoelen duidelijk, maar bij SNL/EHS ontbreekt het aan landelijke doelen. Deze doelen op gebiedsniveau geformuleerd door de ketenpartners. De relatie tussen SNL-doelen en VHR-doelen is onduidelijk.
Ook de relatie tussen de biodiversiteitsdoelen en de in te zetten instrumenten en middelen zou duidelijker
moeten zijn, bijvoorbeeld voor de verwerving en inrichting van gronden voor de realisatie van de EHS in
relatie tot de instandhoudingsdoelen van de VHR. In de procesmodellen EHS en SNL missen de (landelijk)
voortgangrapportages.
4. De procesmodellen gebruiken om afspraken te maken tussen Rijk, provincies en ketenpartners
(transparantie, efficiency winst beleidsprocessen)
De procesmodellen bieden een goede basis om tot nadere afspraken te komen tussen Rijk, provincies en
andere ketenpartners over de organisatie van het natuurbeleid en daarmee samenhangen de informatievoorziening. In feite betekent dat werken conform NORA (zie paragraaf 2.3.3). Hierbij moeten de ketenpartners ook betrokken worden, vandaar dat hier in dit rapport geen nadere uitspraken over gedaan
worden.
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5. De Monitoring/Data/Information/Assessment/Reporting (MDIAR) keten als raamwerk gebruiken
voor de uitbreiding van de DKN (afstemming activiteiten ketenpartners)
Het is aan te bevelen om bij de verdere ontwikkeling van de DKN het MDIAR-raamwerk te gebruiken. In
onderstaande paragrafen worden er ook per laag in de MDIAR-keten aanbevelingen gegeven. Het is van
belang om de verbinding t te bewaken tussen de verschillende lagen (activiteiten) in de MDIAR-keten. Zo
dient de monitoring aan te sluiten op de beoordelingen en de rapportages.

6.2

Aanbevelingen per laag in de MDIAR keten

1. Rapportages: afstemmen informatiebehoefte tussen verschillende bestuurlijke niveaus
Afstemming qua inhoud (formats) van de EU-rapportages en de provinciale rapportages (zie tabel 1) is
wenselijk mede gezien het feit dat in 2016 opnieuw geëvalueerd moet worden wat er aan extra maatregelen naast de Herijkte EHS nodig is om de internationale verplichtingen na te komen. De relatie tussen
begrensde, verworven en in beheer genomen gronden, versus de mate van realisatie van de instandhoudingsdoelen VHR, zou dan duidelijk moeten zijn. In de voortgangsrapportages EHS zou daar een
paragraaf over opgenomen kunnen worden. Het is ook aan te bevelen om tijdig een toetsingskader te
ontwikkelen voor de betreffende evaluatie.
2. Beoordelingen: generiek systeem bouwen voor flexibiliteit (onderscheid data - indicatoren)
Harmonisatie qua beoordelingen lijkt maar beperkt haalbaar. Er is een zeker overlap in de manier waarop
de kwaliteit (structuur en functie) van habitattypen en de kwaliteit van beheertypen wordt beoordeeld. Het
probleem is dat de beheertypologie (Index NL) niet 1-1 vertaalbaar is naar habitattypen. Het ruimtelijk
detailniveau en het ruimtelijke patroon tussen beheertypenkaarten en habitattypenkaarten verschilt dan ook
en dit heeftconsequenties heeft voor de monitoring. Een gebied kan volledig beschreven worden met
beheertypen, maar niet met habitattypen omdat niet alle oppervlakten van een gebied voldoen aan de
criteria (definitie) van een habitattype. Dit is voor terreinbeherende organisaties een probleem aangezien
die het totale gebied willen inventariseren en ook andere doelen hebben dan de instandhoudingsdoelen
VHR. Dat betekent dat er verschillende beoordelingen naast elkaar moeten worden uitgevoerd. Aanbevolen
wordt om vooral op het niveau van de onderliggende data te streven naar harmonisatie.
3. Informatie: samenhang creëren in bestaande webportalen
Er bestaan nu verschillende webportalen waarlangs informatie en kennis wordt ontsloten voor het natuurbeleid. Het ontbreekt aan samenhang tussen de betreffende portalen. Aanbevolen wordt om in kader van
de doorontwikkeling van de DKN meer samenhang aan te brengen tussen deze webportalen, zodat het
voor de gebruikers inzichtelijk is waar welke informatie en kennis te vinden is. Dit kan door deze webportalen een plaats te geven binnen de architectuur.
4. Data: harmoniseren en standaardiseren van data (via generieke informatiemodellen)
Bij de data zou onderscheid gemaakt moeten/kunnen worden tussen financiële informatie (uitgaven),
administratieve informatie en ecologische informatie. Het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur
lijkt vooral te gaan te gaan over ecologische data, maar ook over administratieve data moeten afspraken
worden gemaakt. Aanbevolen wordt om de informatie over maatregelen (KRW, VHR/PAS, SNL/EHS) te
standaardiseren voor rapportages, zodat uit elkaars rapportages (zoals KRW en VHR) kan worden geput.
Voor derogaties zou een centraal systeem kunnen worden opgezet met een geo-component. Voor de
geografische data (zie tabel 3) is verdergaande harmonisatie en standaardisatie wenselijk, onder meer
door implementatie van de INSPIRE-informatiemodellen. Bezien moet worden hoe deze informatiemodellen
zich verhouden tot het Informatiemodel Natuur (IMNa). Mogelijk dat een meer generieke aanpak dan IMNa
gewenst is, gezien IMNa gestoeld is op de Index NL en daarom voor VHR processen niet geschikt is. Een
koppeling tussen verschillende (geo-)databases/dataregisters over beschermde gebieden, biogeografische
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regio's, habitats en biotiopen, vegetatie en soorten is wenselijk. Geautomatiseerde verwerking van deze
gegevens en afstemming op dat gebied over bestaande/nieuwe te ontwikkelen tools en services (bv.
SNL - WOT unit N&M) is wenselijk.
5. Monitoring: prioriteren meetdoelen (afstemmen met beoordelingssystematieken)
Afspraken over monitoring worden voorlopig beperkt tot ecologische monitoring. Samenwerking aangaan
tussen ministeries (EZ, IenM, Defensie) en provincies. Structurele monitoring van habitattypen opzetten
voor EU rapportages, beheerplannen en PAS. Op termijn mogelijk ook structurele monitoring van het
leefgebied van VR- en HR-soorten opzetten voor rapportages, beheerplannen en PAS. Onderdeel van
habitattypen-monitoring zijn de vegetatiekarteringen en de habitattypenkaarten. Dit heeft urgentie en zou op
kort termijn kunnen worden gestart. Zo ook de herziening van het LMF om dit meer te laten aansluiten bij
de HR-rapportage.
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7

Road map

Het huidige rapport biedt handvaten voor EZ en provincies (IPO) om tot nadere afspraken te komen over
de informatievoorziening voor het natuurbeleid. Er meoten besluiten genomen worden op strategisch niveau
(lange termijn) en op operationeel niveau (korte termijn).

7.1

Lange termijn-afspraken over vervolg

Het advies in dit rapport wijkt enigszins af van de afspraken zoals vastgelegd in het onderhandelingsakkoord
decentralisatie natuur, in die zin dat aanbevolen wordt om de informatievoorziening voor het natuurbeleid
vanuit een bredere context dan de EU-rapportages te bezien en door samenwerking met ketenpartners verder
op orde te brengen. Vanuit deze gedachte wordt ook aanbevolen om de DKN als basis te nemen en door te
ontwikkelen met EZ in een mede-sturende rol (conform de visie van het ministerie van EZ op informatie en ICT
vanuit het Groene Domein (EZ, 2011)). Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de DKN nu wordt aangestuurd.
Voor een goede aansturing van de DKN is een integrale aanpak gewenst en kennis vereist over het
natuurbeleid (via beleidsmakers, bestuurskundigen ecologen, etc.) en het informatiebeleid c.q. de informatievoorziening (via beleidsmakers, ICT-deskundigen, informatie-architecten etc.).
Rijk en provincies (IPO) zouden hun ambities qua scope en reikwijdte van de DKN kunnen bepalen met 2016
(evaluatie van de Herijkte EHS) en 2019 (EU-periodieke rapportages VR en HR) als mijlpalen en afspraken
kunnen maken over een gemeenschappelijk aanpak.

7.2

Korte termijn-acties

Op operationeel niveau (korte termijn) kunnen tussen EZ en de provincies concrete afspraken worden gemaakt
over de volgende informatieproducten:
1. Vegetatiekarteringen (standaard => informatiemodel, link met habitattypenkaarten).
2. Habitatkarteringen (kwaliteitsverbetering, actualisatie, implementatie INSPIRE-informatiemodel).
3. Landelijk Meetnet Flora en Fauna (herziening voor HR).
4. Landelijke Vegetatiedatabank (positie).
5. Nationale Databank Flora- en Fauna (positie).
6. Beschermde Gebiedenregister (positie, implementatie INSPIRE-informatiemodel).
7. Maatregelen (harmonisatie van lijsten van maatregelen KRW, VR, HR, PAS etc.).
8. Derogaties (verkennen optie voor een centraal systeem inclusief geo-component).
Verder kunnen er al afspraken worden gemaakt over de afstemming van provinciale rapportages (EHS, SNL)
op de EU-rapportages.
Op het gebied van ecologische monitoring is een voortzetting van het huidige Netwerk Ecologische Monitoring
(NEM), het samenwerkingsverband tussen EZ, IenM, RWS, PBL en provincies gewenst. Het NEM levert namelijk
de natuurstatistieken aan voor de internationale rapportages (o.a. de EU-rapportages) en ook voor de balansen
en verkenningen van het PBL. CBS vervult een belangrijke en onafhankelijke rol in de statistische verwerking
van gegevens. PGO's vervullen een belangrijke rol in de uitvoering van de meetnetten.
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De scope van het NEM kan worden verbreed van rapportages (EU-rapportages, andere internationale verdragen
en balansen en verkenningen) naar de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden, PAS en SNL. Het is
efficiënter om de opdrachtverlening van de overheid (Rijk en provincies) aan data-inwinnende organisaties,
data-beherende en data-verwerkende organisaties (bv. PGO's, TBO's, CBS, GaN en Wageningen UR) in
gezamenlijkheid aan te pakken, voor zover dit haalbaar is. De overheid zal namelijk niet overal sturing op
hebben en een deel van de sturing vindt ook plaats in internationaal kader, bijvoorbeeld in internationale
commissies en expertgroepen. Bij uitbreiding van de scope van het NEM (bijvoorbeeld met gebiedsmonitoring)
zullen ook andere ketenpartners willen deelnemen aan het NEM, maar ieder vanuit een eigen rol en
verantwoordelijkheid. Een duidelijke scheiding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is wenselijk, maar in
een netwerk gaat het vooral ook om afspraken op basis van gemeenschappelijke belangen. Alvorens deze
stap te zetten is het raadzaam om eerst de SNL/EHS en VHR procesketen te integreren.
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Bijlage 1 Overzicht rapportageverplichtingen
op grond van internationale verdragen
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Ramsar

3 jaarlijks
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Derogatie
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Frequentie

2014

Verdrag

2013

Rapportage

2012

Hieronder is een overzicht opgenomen van de verplichte rapportages op grond van internationale wetten en
verdragen uit de uitvoeringsovereenkomst van de WOT Natuur en Milieu (WOT N&M).
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Ramsar Information Sheets

Ramsar
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3 jaarlijks
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Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is
‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen UR bundelen negen gespecialiseerde
en meer toegepaste onderzoeksinstituten, Wageningen University en hogeschool Van Hall Larenstein hun krachten om bij
te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer
40 vestigingen (in Nederland, Brazilië en China), 6.500 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen UR
wereldwijd tot de vooraanstaande kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken
en de samenwerking tussen natuurwetenschappelijke, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines
vormen het hart van de Wageningen Aanpak.
Alterra Wageningen UR is hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving en bundelt een grote hoeveelheid expertise op
het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur, bos, milieu,
bodem, landschap, klimaat, landgebruik, recreatie etc.
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